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ENTÃO É NATAL:

Está chegando o Natal 
da Pandemia. Como será 

comemorada a principal data 
o ano em plena pandemia? 

Segundo um estudo divulgado pelo Pinterest, consumidores e usuários por todo o mundo 
falam sobre o Natal e seus respectivos preparativos desde abril, mesmo com a pandemia. 
As buscas sobre “ideias de presente para o Natal” cresceram 77% em relação ao mesmo 

mês de 2019.  Página 5

MUNDO PET 
Animais no carro: 6 

dicas para cuidar dos 
cães e gatos durante 

as viagens.

Quais cargos estarão em alta 
em 2021?

A Robert Half, empresa global de consultoria de Recursos Humanos, divulgou o Guia Salarial 
2021, que orienta tendências de recrutamento e quais carreiras devem se destacar no próximo 

ano. Confira!  Página 05

A gigante da tecnologia pretende utilizar 
o mapeamento 3D já existente por meio 
do Google Maps. O objetivo é evitar o 

maior número possível de imprecisões de 
localização, que são geradas por reflexos 

de sinais em estruturas urbanas. Página 10

FAZENDO INVEJA: 
Prefeitura de Lins 

comemora sucesso do 
segundo ano do Natal 

Iluminado.

As principais Praças da cidade e o 
Calçadão “Tancredo Neves” estão repletos 

de luzes abrilhantando muito mais nosso 
Município e o comércio linense. Página 06

Para te ajudar nessa missão, a médica 
veterinária Thaís Matos, da DogHero, 
separou algumas dicas que facilitarão 

os passeios com cachorros ou gatos. “O 
bem-estar do animalzinho também deve ser 

levado em conta. Página 13

Google utilizará 
mapeamento 3D para 
melhorar sinal de GPS.
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O mundo tem invertido os valores, mui-
ta das vezes nos sentimos oprimidos - até 
mesmo acoados - em expressarmos a nossa 
fé. Por que temos vergonha de amarmos o 
próximo? Por que nos calamos, quando te-
mos uma oportunidade de orar por alguém? 

Sempre haverão forças malignas tentan-
do esfriar a nossa fé. Jesus também teve que 
lutar contra essa opressão. Onde testemu-
nhava era cobrado, perseguido e afrontado. 
No deserto, foi tentado, mas usou a própria 
Palavra para combater as trevas. 

Nisto fica um ensinamento, use a Palavra 
para dissipar as trevas. Não se envergonhe 
do Evangelho, pois Ele é o poder de Deus! 
Cristo foi humilhado, mas continuou sendo 
Rei. Continue sendo um filho do Deus vivo. 
As trevas não poderão resistir ao poder de 
Deus, coragem Ele é contigo!

Vocês são a luz do mundo. Não se pode 
esconder uma cidade construída sobre um 
monte. E, também, ninguém acende uma 
candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. 
Ao contrário, coloca-a no lugar apropria-
do, e assim ilumina a todos os que estão 
na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante 
dos homens, para que vejam as suas boas 
obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que 
está nos céus.

Mateus 5:14-16

Fé e perseverança 
• Seja um praticante da Palavra. Leia a 
Bíblia, ela é o alimento fundamental para a 
nossa fé. 
• Seus atos são uma forma de testemunhar 
o Evangelho, haja com diligência e retidão. 
• Se tem sido humilhado por causa do 
Evangelho, tenha isso como uma grande 
honra. Tenha fé, Deus te exaltará no 
momento certo!

Para Orar:
Senhor Jesus, foste humilhado, traído e 

mesmo assim cumpriu a Tua missão, nos 
salvou. Muito obrigado pelo Teu amor e 

pela Tua fidelidade. Quero expressar cada 
dia mais o meu amor por Ti. Amém!

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal ................... 3402-6000
Hospital das Clinicas .................. 3402-1744
Santa Casa .................................. 3402-5555
Hospital Unimar .......................... 2105-4500
Bombeiros ..............................................193
Samu ...................................................... 192
Policia .................................................... 190
Delegacia da mulher ................... 3433-1133
Defesa civil ............................................ 199
CPFL .......................................... 3417-3744
Grande Marília ......................... 3303-3550
Sorriso de Marília ..................... 3316-8848
AMTU ...................................... 3402-9010
Guerino Seicentos ..................... 3316-1431
Princesa do Norte ..................... 3433-8217
Expresso Adamantina................ 3433-4507
Expresso de Prata ..................... 3432-3212
Terminal Rodoviário................. 3454-8820

FONES UTEIS

“Não me envergonho do evangelho, porque 
é o poder de Deus para a salvação de todo 

aquele que crê: primeiro do judeu, depois do 
grego”. Romanos 1:16 

O resultado do segundo turno das elei-
ções municipais foi mais uma demonstra-
ção do que já havia sido percebido no dia 15 
de novembro: o pleito nas cidades costuma 
ser guiado mais pelo pragmatismo ligado a 
boas gestões que por questões ideológicas. 
A extrema-esquerda, por exemplo, acabou 
derrotada em São Paulo e Porto Alegre, 
perdendo até mesmo para os brancos, nulos 
e abstenções. E os partidos com melhor de-
sempenho são os que ficaram no centro do 
espectro ideológico.

Em termos de população governada, 
PSDB e MDB terminam na frente: ambos 
os partidos terão menos prefeituras que em 
2016, mas a partir de 2021 governarão 34 
milhões e 26,9 milhões de brasileiros, res-
pectivamente. As duas legendas também 
terminaram a eleição liderando em número 
de capitais e cidades com mais de 200 mil 
eleitores. Já em número absoluto de prefei-
turas, o MDB (782 municípios) é seguido 
por dois partidos do Centrão, PP (683) e 
PSD (654). Em nenhum caso se trata de 
partidos de forte viés ideológico – o PSD, 
por exemplo, não é “nem de esquerda, nem 
de direita, nem de centro”.

A esquerda, apesar de Guilherme Bou-
los e Manuela D’Ávila, pouco tem a co-
memorar. Nenhum partido desse lado do 
espectro ideológico aumentou o número 
de prefeituras em relação a 2016, e o PT 
não conquistou nenhuma capital, algo que 
nunca havia ocorrido desde a redemocrati-
zação. No entanto, ainda é prematuro falar 
na substituição do partido como principal 
força de esquerda do país. O petismo já 
não era líder em prefeituras entre partidos 
de esquerda (em 2016, esse posto coube ao 
PSB; em 2020, passou ao PDT), mas tem a 

maior bancada na Câmara dos Deputados e 
o principal nome da esquerda no país conti-
nua sendo o do ex-presidente Lula. 

O predomínio do centro nas eleições 
municipais anima os partidos ditos “ven-
cedores” para 2022, mas ainda é muito 
cedo para afirmar que está havendo um 
processo de arrefecimento da polarização 
política, beneficiando candidatos centristas 
ao Planalto. Se, como afirmamos, a dispu-
ta municipal se dá em termos muito mais 
pragmáticos que ideológicos, os grandes 
temas podem retornar com força na disputa 
pela Presidência da República, e em 2018 
o eleitor puniu quem não assumiu posições 
firmes sobre esses assuntos. O cenário para 
os centristas pode ser mais favorável caso a 
economia siga se arrastando até 2022, o que 
deixaria temas como a pauta moral em se-
gundo plano e priorizaria a discussão sobre 
como fazer o país voltar a crescer.  Além 
disso, o presidente Jair Bolsonaro, classi-
ficado por muitos como “derrotado” neste 
novembro por não ter conseguido emplacar 
seus candidatos favoritos, segue à procura 
de um partido e, se não viabilizar o Aliança 
pelo Brasil, pode muito bem escolher uma 
legenda que lhe garanta centenas de palan-
ques país afora – é o caso do PP, ao qual ele 
já foi filiado – ou trazer para sua coligação 
outros partidos campeões de prefeituras.

Reorganizações de forças são normais 
após qualquer eleição, e neste fim de 2020 
e início de 2021 não será diferente. O plei-
to municipal deste ano fortaleceu os parti-
dos mais ao centro, mas ainda há dois anos 
pela frente, dificultando qualquer previsão 
para 2022 que vá além dos cálculos sobre a 
quantidade de apoios locais a postulantes à 
Presidência. 

Não me envergonho do Evangelho!

A “guinada ao centro” nas eleições 
municipais e os cálculos para 2022.



Fitch vê menor retração do PIB brasileiro em 2020, 
mas reduz expectativa de crescimento para 2021. 
Criatividade dos governantes será o ponto chave. 

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

A agência de classificação de risco Fitch 
Ratings melhorou sua previsão para o de-
sempenho da economia do Brasil neste ano, 
mas reduziu a expectativa para 2021, citan-
do “vários riscos de baixa” para o próximo 
ano, incluindo efeitos da retirada do auxílio 
emergencial e o desemprego persistente-
mente alto. A Fitch passou a ver contração 
de 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) 
neste ano, ante queda de 5,0% esperada em 
meados de novembro e recuo de 5,8% pro-
jetado em setembro.

Para 2021, a previsão é que o PIB cresça 
3,1%, frente a uma taxa de 3,2% projetada 
antes, conforme relatório com data desta 
segunda-feira. “O ressurgimento do coro-
navírus, o endurecimento das medidas de 
distanciamento social e/ou manobras de po-
lítica que minem a confiança do mercado na 
trajetória fiscal futura são riscos adicionais 
de queda (à taxa de crescimento do PIB)”, 
disse a Fitch em nota.

De toda forma, a expansão da economia 
em 2021 será amparada pela combinação 
entre retomada da atividade mundial, “for-
te” crescimento da China (principal parceiro 
comercial do Brasil) e uma taxa de câmbio 
“competitiva”. “Uma política monetária 
acomodatícia e possível redução na pou-
pança das famílias ante níveis recentemente 
elevados continuarão a facilitar uma recupe-
ração econômica gradual, além do efeito da 
base favorável decorrente da flexibilização 
de medidas de distanciamento social”, afir-
mou a agência.

A Fitch elevou a projeção de inflação a 
4,2% para este ano, num contexto de maio-
res pressões sobre alimentos, energia e re-
passe da desvalorização cambial. Para 2021, 

1-) Você acredita na cura do 
Covid-19 com a vacina do 
Dória??

2-) Qual o principal cartão de 
visita de Marília na área central?? 

3-) O que você espera da 
administração municipal para 
2021??

4-) Já acessou o SITE do 
JORNAL DO ÔNIBUS 
MARILIA hoje??? O que está 
esperando??? Aqui tem muito 
mais conteúdo. Acesse já!

5-) Quem presta ou prestou o 
melhor serviço ao usuário do 
transporte coletivo? Empresa 
circular de Marília, Empresa 
Sorriso de Marília ou Empresa 
Grande Marília?

a expectativa é que o IPCA desacelere para 
3,5%. A Selic será elevada dos atuais 2% 
para 3% ao fim de 2021, segundo a Fitch, 
que estima dólar a 5,20 reais no término do 
ano que vem, frente a uma taxa esperada de 
5,40 reais para a conclusão de 2020. Para 
2022, a Fitch calcula crescimento de 2,5% 
do PIB, inflação ao consumidor de 3,5%, 
taxa Selic em 4,50% ao final do ano e dólar 
a 4,90 reais.

O impacto de uma segunda onda de co-
ronavírus em países parceiros como China, 
Estados Unidos e a na Europa — que já en-
frenta esse retrocesso — compromete ainda 
mais o crescimento no Brasil. Caso saiam 
resultados positivos em relação à pandemia, 
ocorrerá o efeito inverso.

Na realidade existe um conjunto de va-
riáveis que o governo deverá levar em con-
sideração. Claro, terá de ser otimista com 
todas elas, porque ele é o carro-chefe, que 
dá o sinal mais forte para a economia. Se 
vamos ter respostas desses sinais ou não de-
pende muito também do setor privado e dos 
deveres de casa que o governo está tendo 
que fazer e não está fazendo, principalmen-
te, coisas que estão emperradas dentro do 
Congresso Nacional. 

A nivel municipal, a situação é totalmen-
te confortável. Com um orçamento de fazer 
inveja até em cidade de maior porte, com 
cerca de R$1,1 Bilhão de reais em caixa, a 
prefeitura de Marília pode dar um grande 
salto de qualidade em todas as áreas e ser a 
principal mola propulsora da retomada do 
crescimento e a consequente geração de em-
prego e renda. Tudo dependerá claro, da boa 
vontade, da competência e da visão política e 
empreendedora da administração municipal.



PRIMEIRA PARADA
Dezembro / 2020                                                                Página 4

“A Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.

Com o objetivo de oferecer ainda mais 
conforto, comodidade e conveniência, a 
empresa Guerino Seicento segue firme in-
vestindo cada vez mais em inovação e bem 
estar de seus clientes. Dentro desta visão, 
acaba de inaugurar a sua terceira unidade de 
sala vip, desta feita, no terminal rodoviário 
da estância turística da cidade de Tupã.

Dentro desta visão empreendedora, até o 
momento os estados do Paraná e São Paulo 
estão sendo beneficiadas com a implantação 
deste modelo de salas VIP da empresa, no 
entanto, não se descarta a possibilidade de 
ampliação para outros estados. A primeira 
a ser instalada foi na cidade de Londrina 
e, devido ao impacto e grande repercussão 
positiva, em 21 de setembro de 2018 foi 
inaugurada a segunda sala VIP no terminal 
rodoviário de Assis, um importante entron-
camento rodoviário e ponto estratégico da 
empresa.

O formato de atendimento oferece con-
forto aos passageiros enquanto aguardam 
os embarques, com as facilidades presentes 
como Wi-Fi gratuito, tomadas para carregar 
aparelhos eletrônicos, cadeiras confortáveis, 
mesas de trabalho, sanitário adaptados, apa-
relho de TV e água mineral para consumo.  
Há também uma parede caracterizada com 
os logos do Grupo Guerino Seicento para 
quem deseja tirar fotos. A consumação de 
café e pão de queijo foi suspensa devido ao 
período de pandemia.

Na realidade, trata-se de um espaço 
lounge diferenciado onde o principal objeti-
vo é ser um ponto de referência para os pas-
sageiros que chegam aos terminais rodoviá-
rios para compras de passagens e pelo olhar 
da empresa merecem um local adequado 
enquanto aguardam o seu ônibus. 

É importante salientar que, todas as sa-
las seguem as medidas sanitárias com dis-
tanciamento de cadeiras e disponibilização 
de álcool em gel. 

No último dia 04, foi a vez de Tupã, ci-

dade sede da empresa ser contemplada com 
tão importante conquista não só para os 
clientes, mas, para todo o projeto estrutural 
do terminal rodoviário da cidade. 

“Já é uma marca da Guerino Seicento as 
salas vip. Nós começamos em Londrina no 
Paraná, onde oferecíamos um café, um pão 
de queijo e um ambiente para que nossos 
passageiros pudessem descansar um pouco, 
porém com conforto. O sucesso foi além das 
nossas expectativas e acabamos por inaugu-
rar uma segunda unidade em Assis, com a 
mesma comodidade, sanitários e tudo mais, 
por ser um importante entroncamento rodo-
viário. Estava faltando Tupã, nossa cidade 
natal, nossa sede e o local ideal para con-
templarmos à todos os passageiros. É uma 
sala climatizada que oferece todo conforto 
e segurança que os usuários merecem” co-
mentou Irani Seicento no dia da inaugura-
ção oficial.

Empresa familiar, com mais de 75 anos 
de atuação no transporte de passageiros 
e Frota moderna com mais 350 veículos a 
empresa já disponibiliza passagens para as 
principais cidades do pais que haviam sido 
afetadas devido a pandemia, inclusive a 
nova rota com destino a Brasília (DF). 

Atualmente, os ônibus rodoviários são 
os modelos G7, DD e LD, com ar-Condi-
cionado, Wi-Fi, Geladeira com Água, DVD, 
Poltronas máster em couro, com carregador 
USB, Salas VIP nas cidades de Tupã (SP), 
Assis (SP) e Londrina (PR), com área de ali-
mentação disponível aos passageiros, além 
do ônibus suburbano e com Motoristas alta-
mente capacitados. Mais uma vez, a empre-
sa de transporte de passageiros que mais se 
destaca em nosso país.

CONFORTO E COMODIDADE:
Município de Tupã é mais uma cidade contemplada 

com a moderna sala VIP da Guerino Seicento.

Irani Seicento e Wilhiam
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Natal 2020: como vai ser?
ACONTECE MARÍLIA

O natal se aproxima e muitas mudanças 
irão acontecer. O ano de 2020 entrou com 
tudo e, mesmo considerando uma crise 
econômica vinda de 2019, as perspectivas 
eram muito promissoras. O que ninguém 
esperava era o imenso balde de água fria 
chamado Coronavírus, que alterou drasti-
camente o cenário do comércio e da econo-
mia nacional.

Mesmo com a crise agravada, por con-
ta da pandemia, entre altos e baixos, este 
comércio varejista conseguiu se sustentar 
de uma maneira ou de outra. As lojas vir-
tuais conseguiram vender bem, pois esta 
era a principal e talvez única opção, de-
vido a quarentena, da maioria dos consu-
midores. 

Mas o ano passou e o que esperar para o 
natal? Como vai ser o natal de 2020, conside-
rando que ainda estamos em um período de 
pandemia e com o impacto da segunda onda 
do covid-19? O que é certo é que as boas ex-
pectativas voltaram, logo após a Black Fri-
day e já se mostrou nestes primeiros dias de 
novo horário de compras para o natal. Nesta 
matéria, objetivamos entender melhor qual o 
panorama esperado para este natal. 

Dinheiro do FGTS, Auxílio Emergen-
cial, 13º salário e uma maior confiança do 
consumidor, apesar que ainda tímida, mas 
mais confiante, com certeza. São pequenos 
sinais de uma pequena recuperação na eco-
nomia. O volume de pessoas nas ruas de-
monstra isso. 

Apesar de tudo isto, muitos comercian-
tes ainda se sentem apreensivos, porém, 
mesmo assim, aumentaram seus estoques 
esperando as vendas natalinas. Obviamente 
que tal apreensão é até natural. Especialistas 
dizem que a Black Friday foi um termôme-
tro indicativo para as projeções de vendas 
do Natal 2020.

Há sim sinais nítidos de um otimismo 
que vem crescendo aos poucos. Sem dúvida 
alguma, os e-commerces levam uma ligei-
ra vantagem nas vendas para o natal, ten-
do visto que é uma opção de compra ainda 
considerada mais segura pelos consumido-
res, frente à pandemia. Aliás, é um setor que 
apresentou um notável crescimento. 

Natal na Pandemia
O comércio, principalmente após a me-

tade do segundo semestre do ano, vem mos-
trando uma reação econômica significativa. 
Por conta desta reação, é justificável que as 
expectativas de venda para o natal, princi-
palmente nestes últimos dias sejam boas e 
muito aguardadas.

Por isso a importância de lojistas e comer-
ciantes se prepararem tanto na cotação para 
com seus fornecedores, garantindo a entrega 
e preço, como na diversificação e tendências 
de mercadorias. Desta forma é possível sim 
para o lojista faturar mais e conseguir até re-
cuperar possíveis prejuízos do ano de 2020, 
mesmo neste natal na pandemia.

É claro que estamos falando de um 
ano com menos emprego, redução drás-
tica nos salários e muitas dificuldades na 
economia, onde o dinheiro (ou a falta dele) 
vai impactar e muito o comportamento do 
consumidor. Mesmo assim, por parte dos 

consumidores, podemos afirmar que exis-
te otimismo em como vai ser o natal 2020, 
sem medo de errar.

É nesta hora que entram os comerciantes 
e lojistas do varejo, que também esperam ter 
as vendas bem aquecidas. A melhor forma 
de unir ambas expectativas é disponibilizar 
promoções, descontos especiais para com-
pras antecipadas, entre outros.

E não há porque temer esse bom cená-
rio. Segundo um estudo divulgado pelo Pin-
terest, consumidores e usuários por todo o 
mundo falam sobre o natal e seus respecti-
vos preparativos desde abril, mesmo com a 
pandemia. As buscas sobre “ideias de pre-
sente para o natal” cresceram 77% em rela-
ção ao mesmo mês de 2019.

Natal Ano Novo 2020
Não tenha dúvida, se consumidores e 

comerciantes aguardam ansiosos pela últi-
ma semana de vendas do natal, para grandes 
compras e vendas e um reaquecimento da 
economia, para o ano novo as expectativas 
não seriam muito diferentes.

Muitas pessoas apostam já na normali-
dade da situação. Obviamente que, de uma 
forma clínica e de saúde, é muito cedo para 
falarmos em “normalidade”, pelo menos até 
que haja uma vacina de fato, com eficácia 
comprovada. No entanto, consumidores e 
comerciantes já encontraram a fórmula cer-
ta para driblar esta situação pandêmica no 
natal e ano novo 2020.

O que o consumidor procura?
 Setor de vestuário, calçados, eletroele-

trônicos, games, perfumaria, joias e utili-
dades aparecem na ponta do imaginário de 
qualquer pessoa que quer presentear e/ou 
ser presenteado neste natal. E por isso estão 
no topo das buscas do o que o consumidor 
procura.

O clima de Natal criado pela tradicio-
nal iluminação natalina com certeza infla 
os ânimos, tanto de comerciantes como de 
consumidores, mas estes últimos com cer-

teza apostam em grandes promoções, des-
contos diferenciados, pois apostam também 
neste reaquecimento da economia.

Roupa para natal 2020
É até arriscado afirmar que o setor vestu-

ário pouco sentiu da crise econômica gerada 
pela pandemia. Esta afirmativa, no entanto, 
encontra certo embasamento quando com-
parado a outros tantos setores que tiveram 
quedas bem maiores.

Independentemente de comparações, o 
comércio de vestuário é um dos mais promis-
sores para este natal, perdendo basicamente 
para os eletrônicos e eletroeletrônicos. 

Pelo lado dos consumidores, dificilmente 
alguma pessoa não vai desejar, ao menos no 
ano novo, passar com uma vestimenta nova e 
diferente, para garantir, claro, ótimas vibra-
ções para 2021, a famosa roupa para Natal.

Promoções de Natal
Todo e qualquer comerciante ou lojista, 

seja de uma loja virtual ou física, deve sim 
considerar lançar mão de muitas promoções 
e descontos neste natal para conseguir au-
mentar o seu faturamento. 

Pelo menos é isto que a maioria dos 
consumidores aguardam ansiosamente. 
Como já dito, dificuldades na economia 

afetaram diretamente o comportamento do 
consumidor que ainda está muito receoso 
para com o futuro. Ele quer comprar, mas 
prefere aproveitar promoções de natal para 
tentar gastar menos.

Pacotes para Natal 2020
O turismo é, com certeza, um dos seto-

res que também foi severamente impactado 
pela pandemia neste ano. No entanto, paco-
tes para o natal 2020 e ano novo parecem ter 
retomado um pouco deste setor.

Segundo a CVC, em uma reportagem 
da revista Pequenas Empresas & Grandes 
Negócios, já é perceptível um aumento nas 
buscas por viagens já para o início de 2021.

Encomenda de Natal
Encomenda de natal é a melhor forma 

de economizar. Se o consumidor conseguir 
realizar suas encomendas para o natal com 
certa antecedência ainda nesta semana, vai 
conseguir preços melhores e descontos es-
peciais. No final, terá seu presente garantido 
para o natal.

Natal 2020: comércio otimista
Segundo a Boa Vista Serviços, em uma 

matéria da revista Enfoque Business, 53% 
dos empresários brasileiros demonstraram 
um comércio otimista para o natal 2020. A 
expectativa é o faturamento crescer muito 
nesse período. 

Isto é totalmente justificável, pois neste 
segundo semestre, a economia de um modo 
geral teve um relativo aumento. Poderíamos 
definir este “aumento” como um pequeno 
fôlego dado à economia brasileira, afastan-
do um pouco os agouros negros da crise.

 Frete no Natal
Os setores de entrega em todo o país tive-

ram uma alavancagem gigantesca neste ano. 
Isto é entendido como um reflexo natural do 
aumento das vendas pela internet. Neste na-
tal isto não vai mudar muito e, aliás, a maio-
ria dos consumidores já estão adiantando 
suas compras através dos e-commerces para 
não deixar para a última semana.

Assim, falando em frete no natal, o ide-
al é apostar em entrega grátis ou com valor 
reduzido, para os comerciantes em geral, 
pode ser um atrativo e tanto para aumentar 
as vendas, embora, já esteja com o prazo es-
tourando para se entregar antes da ceia nata-
lina. Fica a dica.
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A Prefeitura de São Carlos vai distribuiu 
aos alunos da rede municipal de ensino, no 
último dia 10 de dezembro, 20 mil caixas de 
bombons. 

O chocolate foi adquirido pela Prefei-
tura de São Carlos por meio do Processo 
Licitatório nº 3.016/2020 – Pregão Eletrô-
nico nº 015/2020, do tipo menor preço por 
lote. Além das 20 mil caixas de bombons, 
a Prefeitura também adquiriu 220 caixas de 
bombons especiais às crianças com restri-
ção alimentar, intolerantes à lactose, à pro-
teína do leite e aos diabéticos.“Na verdade, 
nem retiramos esses chocolates, da empresa 
vencedora da licitação, justamente para não 
ficar muito tempo armazenado, portanto so-
mente agora a empresa está entregando os 

O Lineses estão a comemorar com ex-
celência o clima natalino. A cidade de Lins 
já recebeu a 2º edição do Natal Iluminado e 
com sucesso promoveu o “acender das lu-
zes” com iluminação e decoração natalina 
por toda a cidade.

Através da Coordenadoria de Cultura, 
o “ acender das luzes” iniciou-se logo na 
primeira semana de dezembro e, as festivi-
dades natalinas com esta iniciativa estão a 
refletir positivamente entre a população e 
principalmente com os comerciantes.

O Natal Iluminado teve início em 2019 
com o objetivo de resgatar a magia do Na-
tal e movimentar o comércio do município, 

FAZENDO INVEJA:
Prefeitura de Lins comemora 
sucesso do segundo ano do 

Natal Iluminado.

produtos. A marca vencedora foi a Garoto”, 
explica Caio Solci, secretário de Agricultura 
e Abastecimento.

 Os pais de forma grata, retiraram nas 
escolas as caixas de bombons. Cada unida-
de escolar  organizou a sua entrega e todos  
forma de forma antecipada avisados e os 
horários agendados”, afirmou a secretária 
de Educação, Cilmara Seneme Ruy.

No total o município investiu R$ 
164.778,00, sendo R$ 160 mil referentes as 
20 mil caixas e R$ 4.778,00 aos bombons 
especiais.

Cada caixa de bombom com aproxima-
damente 300g e cerca de 10 sabores dife-
rentes custou R$ 8,00 cada. Os especiais 
custaram entre R$ 21,00 e R$ 24,00.

A Prefeitura de Bauru, por meio da Se-
cretaria de Educação, iniciou nesta semana, 
a entrega de kits natalinos a todos os alunos 
do Sistema Municipal de Ensino, incluindo 
creche conveniadas, APAE e APIECE.

No total serão entregues 23.658 kit para 
os alunos do Ensino Fundamental (8.827), 
Educação Infantil (10.626), CEJA (425), 

Prefeitura de Bauru entrega kit de Natal para 
alunos do sistema municipal de educação.

além de proporcionar espaços de lazer e 
passeios para famílias, amigos e à popula-
ção em geral.

As principais Praças da cidade e o Cal-
çadão “Tancredo Neves” estão repletos de 
luzes abrilhantando muito mais nosso Mu-
nicípio e o comércio linense.

O natal Iluminado é um projeto idealiza-
do pela prefeitura de Lins com apoio da As-
sociação Comercial de Lins e Sincomércio.

A comemoração do Natal ocorre há mi-
lhares de anos e significa tempo novos de 
renovação da vida. Em 2020, em meio a um 
período de crise, o momento pede renova-
ção das forças e de esperança.

creches conveniadas (3.420), APAE (260) e 
APIECE (100).

Os kits são diferentes entre si para 
atender cada faixa etária e contém frutas, 
bolo, barra de cereal, castanhas, frutas se-
cas e sucos.

A Prefeitura investiu R$ 793. 454,35 por 
meio de verba destinada à merenda escolar.

Em São Carlos, alunos das
escolas municipais irão 

receber caixas de bombons 
da prefeitura para 

comemorar o Natal.
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Quais cargos estão em alta em 2021?
Veja na análise de Robert Half.

O ano de 2020 já está chegando na reta 
final. Para 2021, a expectativa é de que dife-
rentes setores iniciem um processo de reto-
mada, após a crise provocada pela pandemia 
do novo Coronavírus. Mas, quais carreiras 
estarão em alta no próximo ano?

A Robert Half, empresa global de con-
sultoria de Recursos Humanos, divulgou o 
Guia Salarial 2021, que orienta tendências 
de recrutamento e quais carreiras devem se 
destacar no próximo ano. Confira!   

De acordo com o guia elaborado pela 
Robert Half, 62% das empresas tiveram 
uma experiência positiva com o trabalho 
remoto durante uma pandemia. Outros 60% 
disseram que uma pandemia acelerou os 
processos de transformação digital em suas 
associações.

Além disso, 74% dos entrevistados rela-
taram que contam com uma equipe híbrida 
de trabalho. Ou seja, que alternam entre o 
trabalho presencial e o remoto (home offi-
ce). Dentre os principais motivos, estão:
• O reconhecimento de que as pessoas 
devem trabalhar onde se sentem mais 
produtivas;
• Essa flexibilidade vai aumentar a motiva-
ção e lealdade do tempo;
• A experiência com o trabalho remoto foi 
positiva durante uma pandemia.

Profissionais buscam por benefícios 
diferenciados.

Ao que tudo indica, o home office veio 
para ficar. Mas, na visão dos colaboradores, 
uma alteração no modelo de trabalho deve 
ser acompanhada de uma mudança nos be-
nefícios oferecidos pela empresa. 

Segundo os dados da Robert Half, 86% 
dos profissionais consideram interessantes 
que os benefícios oferecidos pelas empresas 
mudassem daqui para frente. 

Outros 80% declararam que não conside-
ram o trabalho remoto um benefício e 71% 
destacaram que o pacote de benefícios ofere-
cidos em uma vaga é um fator a ser conside-
rado na hora de aceitar ou não uma proposta.

De acordo com as respostas, uma con-
sultoria chegou ao  top 8 de benefícios mais 
importantes . São eles:
• Assistência médica;
• Vale refeição;
• Vale alimentação;
• Assistência odontológica;
• Aporte na previdência privada;
• Caderno;
• Auxílio financeiro para montar o Home 
Office;
• Auxílio estudo.

Outro modelo de contratação que vem 
ganhando cada vez mais destaque é a con-
tratação por projetos. Ou seja, os profissio-
nais são contratados temporariamente para 
atuarem em projetos específicos. Metade 
dos entrevistados considera explorar esse 
modelo no futuro. 

Pesquisa indica principais habilidades 
comportamentais para 2021

O documento já aponta quais indústrias 
devem estar em alta em 2021. De acordo 
com a Robert Half, os destaques ficam para 
os setores de:

• Tecnologia;
• Saúde;
• Agronegócio;
• Infraestrutura;
• Logística.

Além disso, algumas habilidades soft 
(competências comportamentais) também 
vão se destacar mais em relação a outras. 
São elas: pensamento estratégico, comuni-
cação, agilidade, inovação e adaptabilidade.

O guia exatamente quais são as posições 
em destaque em algumas áreas. Especial-
mente como que geração de crescimento 
este ano, mesmo com a crise, e como que 
tendência de crescimento para 2021.

Veja quais são as carreiras que estarão 
em alta em 2021

♦ Tecnologia
Carreiras em destaque:

• Segurança da Informação;
• Cientista / Engenheiro de dados;
• Desenvolvovedores / Engenheiros de 
Software;
• Infraestrutura / Nuvem;
• Business Intelligence.

Setores em destaque: mercado financei-
ro / seguros, tecnologia, educação (EAD), 
telecom / internet e varejo.

Os maiores salários do setor ficam para 
área de área (CIO, CTO, gerente de desen-
volvimento e outros), processa remunera-
ções podem chegar a R $ 27.550. Mas, as 
demais funções também apresentam bons 
ganhos, com início que variam de R $ 3 mi-
lhões a R $ 13,9 mil.

♦ Finanças e Contabilidade
Carreiras em destaque:

• Coordenador e gerente de tesouraria;
• Analista e coordenador de Contabilidade 
Fiscal;
• Gerente de fusão e aquisição;
• Coordenador de controle interno;
• Analista e coordenador de planejamento 
financeiro.

Setores em destaque: Agronegócio; Tec-
nologia; Saúde; Alimentos E Bebidas; e Mi-
neração.

Neste caso, os cargos de diretoria estão 
destacam entre os maiores salários. Os valores 
chegam aos R $ 50 mil. No geral, as remunera-
ções variam de R $ 2,750 a R $ 19,5 mil.

♦ Mercado financeiro
Carreiras em destaque:

• Analistas e associados em aquisições e 
fusões;
• Analistas de crédito;
• Analistas, gerentes e CFO em Finanças;
• Gerentes e diretores de riscos;
• Analista de Back Office.

Setores em destaque: bancos em locali-
zação ou adaptação digital; fundos de inves-
timentos / private equities; fintechs; e meios 
de pagamentos.

Para esse setor, os destaques em termos 
de remuneração são os cargos de diretoria e 
funções de associados e analistas, calcula-
dos, salários chegam a R $ 49 milhões em 
início de carreira. Entre os demais cargas, os 
salários variam até R $ 41 mil.

♦ Seguros
Carreiras em destaque:

• Analistas e especialistas em produtos;
• Analistas, especialistas e gerentes 
autorais;
• Analistas e especialistas em precificação; 
• Analistas, gerentes e CFO em finanças.

Setores em destaque: seguros para infra-
estrutura; seguros para agronegócio; e tec-
nologia.

Os maiores salários são para os cargos 
de diretor, CFO, coordenador e analistas. As 
remunerações variam de R $ 46 milhões a R 
$ 33 milhões.

♦ Engenharia
• Carreira em destaque:
• Comprador;
• Engenheiro de aplicação;
• Gerente de operações;
• Gerente de cadeia de suprimentos;
• Gerente de projetos.

Setores em destaque: Saúde; Alimentos 
e Bebidas; Tecnologia / Logística; Infraes-
trutura; e Mineração.

Os destaques em termos de remuneração 
são os cargos de diretoria e confidenciais, 
valores chegavam a R $ 23 mil. Dentre as 
outras cargas variam de R $ 2,3 mil a R $ 
19,3 mil.

♦ Vendas e Marketing
• Carreiras em destaque:
• Chefe de Crescimento;
• Experiência do cliente;

• Executivo de vendas;
• Gerente comercial; 
• Gerente de e-commerce.

Setores em destaque: Tecnologia (star-
tups); Logística (e-commerce); Alimentos e 
Bebidas; Educação; e Saúde.

As funções de processamento rendem 
salários de até R $ 51 mil, dependendo do 
tamanho da companhia. No geral, os valores 
variam de R $ 3 mil a R $ 24 mil.

♦ Recursos Humanos
Carreiras em destaque:

• Especialistas a gerentes seniores de remu-
neração e benefícios;
• Coordenador a gerentes seniores de Busi-
ness Partner;
• Departamento Pessoal (todos os níveis);
• Gerentes de RH generalistas;
• Chefe de RH.

Setores em destaque: Energia, Farma-
cêutica, Bens de Consumo, Logística e 
Agronegócio.

Assim como no setor de vendas, as re-
munerações neste caso variam de acordo 
com o tamanho da empresa, podendo chegar 
a R $ 29 mil.

♦ Jurídico
Carreiras em destaque:

• Generalista de empresa;
• Advogado contencioso cível;
• Advogado trabalhista;
• Advogado tributário;
• Advogado contratual.

Setores em destaque: Farmacêutico, 
Agronegócio, Tecnologia, Logística e 
Energia.

O setor também apresenta números 
expressivos em termos de remuneração 
inicial. Os valores variam, chegando a 
R$ 28 mil.
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ONDE PASSAR O NATAL 2020:
Cidades enfeitadas e festas natalinas no Brasil.

O ano passa cada vez mais rápido, e logo nos 
damos conta das ruas, shoppings centers, monu-
mentos e praças das cidades enfeitadas para o 
Natal, ganhando vida com as luzes natalinas, 
iluminando e colorindo os nossos sonhos. E ape-
sar da pandemia e isolamento social, os apelos 
comerciais continuam, e certamente em 2020 o 
que mais vale é justamente a essência da data.

E, às vésperas de darmos adeus a este ano 
fora de qualquer imaginário, esperamos ansiosos 
o primeiro dia do calendário 2021, e elencamos 
dicas de lugares para viajar no Brasil para passar 
o Natal 2020. A grande festa do calendário cris-
tão desperta nas pessoas o altruísmo e a espe-
rança. E nada melhor do que comemorar o Natal 
em lugares com luz e magia, desfiles natalinos, 
árvores decoradas e até mesmo com a presença 
do bom velhinho, suas renas e duendes.

Elencamos a seguir 10 cidades no Brasil 
com as melhores festas natalinas para roteiros 
de viagem em dezembro. Escolha onde passar o 
Natal e boa viagem!

ONDE PAssAR O NATAL EM sP 

socorro/sP

Curitiba-PR Natal-RN

A Cidade Aventura realiza já há bons anos 
uma das festas natalinas mais bonitas do Brasil. 
Em harmonia com o meio ambiente, toda a de-
coração da Praça da Matriz, dos portais da ci-
dade até a Casa do Noel – localizada no Horto 
Municipal, utiliza-se de garrafas pet e materiais 
reciclados.

Campos do Jordão/sP

O “Natal dos Sonhos” traz ainda mais char-
me e magia para a cidade serrana. Dentre as atra-
ções estão apresentações musicais e iluminação 
especial na “Vila de Natal”, um espaço lúdico 
na praça central. As crianças ficam encantadas, 
especialmente com a “Casa do Papai Noel”. Está 
entre as mais belas cidades enfeitadas para o Na-
tal em SP.

são Paulo – Av. Paulista

A capital de SP oferece inúmeros lugares 
para quem gosta dos enfeites e luzes do Natal. 
Alguns dos pontos mais iluminados e decorados 
são os prédios da Av. Paulista e os shoppings, 
em especial os localizados nas regiões nobres da 
cidade como o Pátio Higienópolis. Este ano, por 
conta da pandemia, para evitar aglomerações a 
tradicional árvore de Natal foi montada na Mar-
ginal Pinheiros. As luzes podem ser vistas a uma 
distância de até 10 km.

Cidade de Itu/sP

A cidade dos exageros faz jus ao título e er-
gue árvore de Natal gigante, com mais de 80 me-
tros de altura e milhares de luzes pisca-pisca. É 
um destino barato, que costuma atrair visitantes 
do interior do Estado de São Paulo.

LUgAREs PARA VIAJAR NO NATAL
NO BRAsIL

Penedo-RJ

A pequena comunidade finlandesa que resi-
de em Penedo garante aos turistas que visitam 
a cidade durante o Natal, uma grande festa. Es-
queça as famosas cachoeiras, a Casa do Papai 
Noel é o ponto turístico mais visitado no fim de 
ano. É a casa de veraneio de Santa Claus, que 
dizem morar na Lapônia.

Uma das capitais mais bonitas do Brasil, 
Curitiba fica ainda mais divina em dezembro. Há 
presépios, guirlandas, luzes e enfeites de Natal 
em diversos prédios. A grande atração, no entan-
to, fica por conta da apresentação do tradicional 
coral de crianças do alto das janelas do Palácio 
Avenida, no centro da cidade.

Blumenau-sC

Além da capital Florianópolis, que também 
possui um bela festa de Natal, Blumenau tam-
bém destaca-se com o evento “Magia de Natal” 
e vasta programação na Weihnachtsdorf (Vila de 
Natal, em alemão), no parque Vila Germânica, 
no centro turístico da cidade.

gramado-Rs

Por fim, as duas cidadezinhas mais charmo-
sas da serra gaúcha, repletas de encanto e magia 
entre os meses de novembro e janeiro. Em Gra-
mado, acontece o “Natal Luz” entre outubro de 
2020 e janeiro de 2021. O evento é considerado 
o maior do Brasil.

Já a vizinha Canela encanta com o “Sonho 
de Natal”, também entre outubro de 2020 e ja-
neiro de 2021. Alguns desfiles são pagos. É pre-
ciso comprar com antecedência o ingresso.

Para fechar a lista de destinos mágicos, a 
capital brasileira que faz aniversário no dia 25 
de dezembro dá as boas-vindas ao turista e ao 
Ano Novo com imponente presépio e árvore de 
Natal, além de celebrar a data com shows e ani-
mação nas praias e pontos turísticos da Cidade 
do Sol.

DEsTINOs PARA JANEIRO DE 2021

Termas dos Laranjais em Olímpia-sP

Olímpia é um exemplo de destino turístico 
no interior de SP que retomou o turismo. A ci-
dade atraiu grandes empreendimentos de resorts 
depois da instalação do parque aquático Ther-
mas dos Laranjais e hotéis como o Enjoy Olím-
pia Park Resort seguem protocolos para contor-
nar a epidemia de Covid.

Olímpia, a no centro-oeste paulista, é um 
lugar para quem procura diversões aquáticas no 
calor das férias escolares de janeiro. A cinco ho-
ras de carro de São Paulo, fica entre São José do 
Rio Preto e Barretos, e além do parque e dos re-
sorts cheio de atividades para as crianças nas fé-
rias, tem atrações como o Vale dos Dinossauros.
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VITRINE

 Quem são os 
artistas e os famosos 

que morreram de 
Covid-19 em 2020.

A pandemia do coronavírus já vitimou 
mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o mun-
do e o Brasil atingiu a triste marca de 180 mil 
mortos pela Covid-19. O vírus maldito co-
locou um ponto final na vida de milhares de 
brasileiros. Entre as vítimas, atores, músicos e 
escritores. No Brasil, a vítima famosa mais re-
cente é o cantor Paulinho, do Roupa Nova, que 
morreu aos 68 anos, nesta segunda-feira (14).

Antes do vocalista da banda Roupa Nova, 
a vítima famosa foi o ator Eduardo Galvão, 
que faleceu na noite de segunda-feira (7) no 
Hospital da Unimed Rio, no Rio de Janeiro e 
ainda Gésio Amadeu, o escritor Antonio Bivar 
e, mais recentemente, o cantor Ubirany, inte-
grante do Fundo de Quintal, que veio a óbito 
nesta sexta-feira (11), aos 80 anos de idade.

Um pouco mais distante, cerca de três 
meses, peredemos Eduardo Borges, que ficou 
conhecido como Parrerito, integrou o Trio Pa-
rada Dura e morreu no dia 13 de setembro, em 
Belo Horizonte, aos 67 anos. Ele era diabético 
e morava com a família em Contagem, na Re-
gião Metropolitana da capital mineira.

Grande atriz segue internada por Covid-19

A atriz Nicette Bruno, 87 anos, ainda está 
internada por complicações causadas pelo 
novo coronavírus.

Nicette está intubada desde o dia 29 de no-
vembro. Ela precisou passar por hemodiálise 
após ter uma piora na função renal.

Além de Galvão, a Covid-19 levou o jor-
nalista Rodrigo Rodrigues, aos 45 anos. O 
apresentador do Troca de Passes, da Sportv, 
teve trombose venosa cerebral após o diagnós-
tico da doença.

Outro famoso que partiu foi Gésio Ama-
deu. O ator tinha 73 anos e morreu após ficar 
dois meses internado em um hospital de São 
Paulo. Seu último trabalho foi na novela Ve-
lho Chico (2016), da Rede Globo.

O primeiro caso confirmado da doença no 
Brasil ocorreu em São Paulo, mais precisa-
mente no dia 26 de fevereiro, depois que um 
homem de 61 anos, que mora na capital pau-
lista, voltou de uma viagem de 12 dias que fez 
pela Itália e foi considerado o primeiro caso 
após dois testes positivos. Já a primeira morte 
ocorre no dia 12 de março, segundo o Minis-
tério da Saúde.

Netflix irá investir na produção 
de novelas brasileiras.

Com a pandemia do novo coronavírus, 
os serviços de streaming aumentaram sua 
base de assinantes. Um dos mais populares 
por aqui, a Netflix, oferece filmes e séries 
para todos os gostos. No entanto, no seg-
mento de novelas, a empresa não é tão in-
fluente, mas isso pode estar prestes a mudar.

De acordo com o site Na Telinha, pou-
co antes da pandemia, a plataforma estava 
em negociações para contratar um autor de 
peso e investir em novelas brasileiras origi-
nais que chegariam ao serviço no início do 
próximo ano. Porém, as conversas não se 
concretizaram devido ao momento enfren-
tado pelo país.

Eis que, recentemente, ao que aprece, a 
Netflix retomou a ideia e começou a analisar 
qual seria o formato ideal para transmitir esse 
tipo de conteúdo em seu catálogo – além de 
avaliar sinopses de alguns possíveis projetos.

No entanto, há uma característica que 
está definida desde já: os projetos terão, no 
máximo, 80 capítulos. Essa quantidade é 
a metade de uma produção da Globo, por 
exemplo – que, atualmente, conta com cerca 
de 160 capítulos em cada folhetim.

O site ainda indica que a plataforma tem 
interesse em investir em textos melodramá-
ticos, mas que contenham abordagens que 
fujam um pouco do que as pessoas estão 
acostumadas a ver na teledramaturgia bra-
sileira.

Um exemplo disso é ‘Coisa Mais Lin-
da’, que estreou na Netflix no ano passado, 
e, apesar de ser considerada uma série, tem 
todas as características de uma novela. Isso 
foi definido justamente para tentar atrair o 
público brasileiro para a produção. Ao que 
parece, essa estratégia deu certo, já que o 
projeto terá uma segunda temporada.
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Google utilizará mapeamento 3D para 
melhorar sinal de GPS.

O Google quer melhorar de forma signi-
ficativa o sinal de GPS em celulares Android 
em cidades grandes. Para isto, a gigante da 
tecnologia pretende utilizar o mapeamento 
3D já existente por meio do Google Maps. 
O objetivo é evitar o maior número possí-
vel de imprecisões de localização, que são 
geradas por reflexos de sinais em estruturas 
urbanas. Mais de três mil cidades serão con-
templadas neste sentido no ano que vem.

A ideia veio a partir da necessidade de 
direcionar melhor motoristas e pedestres em 
áreas urbanas, visto que os sinais de satélite 
são ricocheteados em prédios e altos edifí-
cios. O “módulo de correção auxiliado por 
mapeamento 3D” do Android poderá mitigar 
estes saltos em cidades da América do Norte, 
Ásia, Europa, entre outras partes do mundo.

FLP
Assim, para que a estratégia seja colo-

cada em prática, o Google utilizará a API 
Fused Location Provider (FLP, na sigla 
em inglês) do Google Play Services. Re-
sumidamente, a FLP serve para que outros 
aplicativos consultem a localização do An-
droid, sem ter que recorrer a coordenadas 
bruscas de GPS.

Por isso, com o mapeamento 3D em 
conjunto com a FLP, é esperado que a lo-
calização do usuário seja ainda mais exata. 
Um ponto importante a ser destacado é que 
a nova tecnologia pode “reduzir as ocorrên-
cias do lado errado da rua em aproximada-
mente 75%”, o que já é um grande avanço.

Dessa maneira, o Google Maps também 
tem recebido melhorias, como a indicação 
de sinalizações e grupo de pedestres, tudo 
para deixar o serviço ainda mais completo.

Cabe destacar que alguns celulares do 
Google, como o Pixel 5 e o Pixel 4a (5G) 
são os primeiros do mercado a utilizarem 

Clientes da Vivo poderão pagar por suas 
recargas utilizando a plataforma PIX, lança-
da pelo Banco Central em novembro. A nova 
opção de pagamento está disponível nos ca-
nais digitais, e para incentivar os clientes a 
operadora oferecerá um bônus de 10GB para 
a primeira recarga feita com o PIX no App.

“A Vivo segue em processo de adequa-
ção para incluir o PIX como meio de paga-

 Vivo adota PIX como meio de 
pagamento para recarga.

a ferramenta de mapeamento 3D, mas, até 
agora, ele só funciona durante caminhadas. 
Apesar disso, a gigante da tecnologia quer 
implantar o recurso de forma ampla até o 
início de 2021 em smartphones com An-
droid 8 e posteriores.

Relevância
Assim sendo, a importância da atuali-

zação foi elogiada pela Qualcomm, pois o 
novo recurso poderá melhorar também suas 
tecnologias. “Os consumidores confiam na 
precisão das capacidades de posicionamen-
to e navegação de seus telefones celulares. 
A tecnologia de localização é fundamental 
para garantir que você encontre seu res-
taurante favorito e receba seu serviço de 
transporte compartilhado em tempo hábil. 
A Qualcomm Technologies está lideran-
do a tarefa de melhorar as experiências do 
consumidor com sua mais nova tecnologia 
Qualcomm Location Suite, que oferece inte-
gração com as correções auxiliadas por ma-
peamento 3D do Google. Essa colaboração 
com o Google é um marco importante para a 
precisão da localização no nível da calçada”, 
disse Francesco Grilli, vice-presidente de 
gerenciamento de produtos da Qualcomm.

mento em outros canais e serviços”, afirma 
a nota divulgada pela empresa. O pagamen-
to pela plataforma será aceito no aplicativo 
Meu Vivo (para iOS e Android) e o site da 
Vivo, e o bônus promocional tem validade 
de sete dias.

Recentemente, a Receita Federal e o 
Banco do Brasil liberaram o pagamento de 
tributos fiscais por meio da nova platafor-

ma. Um QR code, que pode ser lido pela câ-
mera do smartphone, poderá ser usado para 
pagar o Documento de Arrecadação de Re-
ceitas Federais (Darf) ou o Documento de 
Arrecadação do eSocial (DAE), por exem-
plo, direto no app de qualquer banco. O pro-
cedimento, de acordo com o Banco Central, 
é efetuado em até dez segundos.

No momento, apenas as empresas obri-
gadas a entregar a Declaração de Débitos 
e de Créditos Tributários Federais, Previ-
denciários e de Outras Entidades e Fundos 
(DCTFWeb) poderão utilizar o PIX para 
quitar os tributos fiscais, mas o objetivo é 
estender para outros empregadores. Até o 
final de 2021, todos os documentos de ar-
recadação deverão integrar o QR code para 
pagamento com PIX.

Em menos de um mês de funcionamen-
to pleno, o PIX tem ganhado cada vez mais 
espaço. Dias depois de seu lançamento, ele 
passou a ser usado como alternativa de pa-
gamento no PagTesouro, plataforma digital 
do Tesouro Nacional. Casas lotéricas tam-
bém adotaram o sistema para pagamento de 
apostas.

As transações via WhatsApp, aplicativo 
de mensagens mais utilizado no país, tam-
bém devem dar mais força ao pagamento 
digital. Com o recurso, será possível pagar 
e receber diretamente em janelas de conver-
sas, sem precisar acessar apps de bancos, 
bastando informar as chaves cadastradas e 
o valor. O Banco do Brasil foi o primeiro a 
adotar a modalidade.

CURIOSIDADE

Computador 
da NASA

Sabe esse dispositivo que você está len-
do agora? Ou aquele seu celular que trava 
quando abre um joguinho muito pesado? 
Então, ele é muito mais potente do que o 
computador da NASA que levou o homem 
à Lua! Os computadores daquela época não 
eram lá muita coisa, comparados com os de 
hoje não eram nada! Incrível como a tecno-
logia evolui muito rapidamente né?

Iphone
Provavelmente o smartphone mais icôni-

co de todos os tempos. Com toda essa fama 
a Apple, empresa dona do Iphone, conseguiu 
espalhar mais de 682 milhões de celulares 
por todos os países. Você faz parte dessa es-
tatística?

Um computador, no início dos Anos 60
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Uber lança oficialmente em todo o Brasil 
o “Elas na Direção”.

“Ela tem os olhos do pai”. Uma frase tão 
comum, mas que ainda representa um gran-
de mistério, pelo menos para os cientistas 
que tentam entender como genes moldam 
os traços e feições do rosto humano, já que 
pouco se sabe sobre o assunto.

No entanto, um passo importante foi 
dado por um grupo de pesquisadores de vá-
rios países, como mostra o estudo publicado 
recentemente na revista Nature Genetics. 
Nele, eles identificam mais de 130 regiões 
cromossômicas associadas a aspectos espe-
cíficos dos nossos rostos, e como essa des-
coberta pode impactar a nossa saúde.

Para elaborar a pesquisa, o grupo esca-
neou mais de 8 mil indivíduos, com o in-
tuito de relacionar cerca de sete milhões de 
marcadores genéticos a medidas obtidas por 
imagens 3D de suas faces. Cada vez que um 
traço característico era estatisticamente li-
gado a um ou mais marcadores genéticos, 
uma região do DNA em um cromossomo 
era observada pelos pesquisadores.

Por esta observação, eles conseguiram 
traçar um paralelo entre esses genes e carac-
terísticas como o formato do nariz ou dos 
lábios. Mas ao passo que a descoberta repre-
senta muito para o entendimento da genéti-
ca facial, o caminho ainda é longo.

“Ainda estamos arranhando a superfí-
cie. Acreditamos que milhares de regiões, e 
consequentemente milhares de genes, con-
tribuem para a aparência facial. Muitos dos 
genes nessas regiões cromossômicas têm 
efeitos tão pequenos que talvez nunca te-
nhamos poder estatístico para detectá-los”, 
diz o estudo.

Padrões encontrados
Durante a realização da pesquisa, vários 

padrões encontrados chamaram a atenção 
dos cientistas, como o fato de o nariz ser a 
parte do rosto mais influenciada pelos ge-
nes, ou de regiões que sofrem influências 
externas (como a alimentação) terem pouca 
associação genética.

Outro aspecto interessante é a corre-
lação entre genes e anomalias, síndromes 
genéticas e até mesmo câncer. Como al-
guns desses genes também participam do 
desenvolvimento do nosso corpo, podem 
contribuir para condições como a fenda 
palatina ou labial.

Desde a última terça-feira (8) já está a 
disponibilização o programa “Elas na Di-
reção”, da Uber, para todo o Brasil. A ini-
ciativa possibilita que motoristas mulheres 
usuárias da plataforma aceitem apenas via-
gens de outras mulheres. O objetivo é trazer 
mais segurança para as parceiras da empre-
sa, bem como abrir caminho para que outras 
mulheres conquistem autonomia financeira, 
segundo a empresa de transporte.

A novidade já chega ao país com o recur-
so U-Elas, que pode ser acionado pelo apli-
cativo a qualquer momento pelas motoristas. 
Desta forma, elas poderão ser chamadas ape-
nas por outras mulheres. Igualmente, a ferra-
menta também abrange pessoas de identidade 
não-binária. O app já está avisando sobre o 
recurso via e-mail, que também pede a atuali-
zação de gênero para o ingresso no programa.

Além disso, o “Elas na Direção” tam-
bém oferece cursos sobre empoderamento 
pessoal e econômico, e outras vantagens 
para as participantes da plataforma. Ainda 
segundo a Uber, a intenção é que no futuro 
as usuárias também possam escolher viajar 
apenas com motoristas mulheres ou de iden-
tidade não-binária.

“Entendemos que esse é um primeiro 
passo para que, no futuro, tenhamos um 
número suficiente de mulheres dirigindo 
para também oferecer essa opção para usu-
árias mulheres com a mesma eficiência”, 
afirmou Claudia Woods, diretora geral da 
Uber no país.

O Brasil foi pioneiro no programa, que 
era já testada há um ano nas cidades de 
Campinas, Curitiba e Fortaleza. A partir dos 
resultados obtidos, a Uber também expandiu 
a experiência para outros países da América 
Latina, como Costa Rica, Peru, Argentina, 
Paraguai e México.  

A ligação também pode ajudar a com-
preender melhor o porquê de algumas doen-
ças serem caracterizadas por malformações 
no rosto e nas mãos, e o motivo de algumas 
pessoas que passaram por tratamento contra 
o câncer na infância apresentarem caracte-
rísticas faciais semelhantes.

Reconstrução facial
Para tristeza dos fãs de ficção científica, 

os achados indicam que ainda estamos mui-
to longe de conseguir reconstruir um rosto a 
partir de uma amostra de DNA.

O primeiro obstáculo é que as regiões 
cromossômicas identificadas pelo grupo 
explicam menos de 10% das variações pos-
síveis no nosso rosto. O segundo, e talvez 
mais importante, é que fatores biológicos 
e não-biológicos podem alterar significati-
vamente a aparência de uma pessoa. Idade, 
medicamentos hormonais, doenças e cirur-
gias plásticas são alguns dos exemplos que 
podem ser citados.

“Não é nenhuma surpresa que pesquisa-
dores que tentam prever características fa-
ciais a partir do DNA tenham falhado. Não 
estamos dizendo que essas previsões nunca 
serão possíveis, mas você deve ficar alta-
mente desconfiado se alguém te disser que 
pode fazer isso hoje”, explicam os cientis-
tas.

Genética a favor da saúde
Se o uso de informação genética na cria-

ção de um “retrato falado futurístico” ainda 
parece estar longe de se tornar realidade, há 
motivos para ficar animado quando o assun-
to é saúde.

De acordo com os pesquisadores, en-
tender como os genes influenciam no cres-
cimento facial pode ajudar em tratamentos 
ortodônticos e na cirurgia reconstrutiva.

“Se algum dia pudermos usar a genéti-
ca para prever quando a mandíbula de uma 
criança vai atingir seu pico de crescimento, 
ortodontistas poderão usar essa informação 
para determinar o melhor momento de reali-
zar uma intervenção”.

Outras metas apontadas são o desenvol-
vimento de medicamentos específicos para 
corrigir deficiências no crescimento facial e 
descobrir as causas de malformações congê-
nitas faciais.

Combate à violência de gênero
De acordo com o app de carona, ao anun-

ciar a novidade pensada em 2019, deixou cla-
ra a preocupação com o combate à violência 
de gênero. Sendo assim, foram levados em 
conta não apenas casos reportados sobre vio-
lências sofridas por mulheres motoristas na 
plataforma, mas também a violência domés-
tica e outros tipos de violações de gênero.

Em novembro, ao publicar sobre o “Elas 
na Direção”, a Uber divulgou uma pesquisa 
na qual 91% das motoristas do aplicativo no 
Brasil relataram que o trabalho trouxe mais 
autonomia e independência. Dessa manei-
ra, 92% das entrevistas afirmaram que já 
sustentaram ao menos uma pessoa com o 
dinheiro gerado pela plataforma. Ao todo, 
3.490 mulheres (motoristas e não motoris-
tas) foram ouvidas. O estudo quantitativo 
foi conduzido pelo Instituto Patrícia Galvão 
e pela Locomotiva, com apoio da Uber. 

De acordo com a empresa, a iniciativa 
faz diferença quando mulheres se encontram 
em situação de violência doméstica, visto 
que muitas delas não conseguem se desvin-
cular do agressor porque não possuem meios 
de se sustentar ou sustentar os filhos.

Estudo mostra como a genética determina nossa aparência.



Como dissemos, difundir o conhecimen-
to dentro da empresa é uma excelente medi-
da para a prevenção das doenças envolvidas 
na campanha dezembro laranja e vermelho.

Cronograma de ações
Dessa forma, a empresa poderá criar um 

cronograma de ações informando para os 
colaboradores como prevenir essas doenças. 
Esse cronograma poderá contar com diver-
sas ferramentas de comunicação, como:
• Panfletos;
• Cartazes;
• E-mail interno;
• Palestras com profissionais;
• Distribuição de EPI´s (no caso do câncer 
de pele);
• Distribuição de camisinhas (no caso do 
HIV).

O fundamental é que os colaboradores 
entendam a importância da campanha. Que 
saibam, sobretudo, que a prevenção é sempre 
o melhor caminho para se evitar o surgimento 
dessas doenças que tanto mal podem causar.

Entretanto, também é preciso mostrar 
que hoje elas não são um bicho de sete cabe-
ças. E mesmo que forem detectadas podem 
ser facilmente controladas ou até mesmo 
curadas, dependendo do caso.

O importante é saber usar a criatividade 
e procurar engajar o máximo de colabora-
dores possíveis. Visto que os mesmos irão 
repassar a informação para seus familiares, 
desse modo, a empresa estará colaborando 
de forma mais ampla.

Tais campanhas apesar de recentes já es-
tão ajudando a salvar vidas. Afinal, ao serem 
difundidas elas têm o poder de mostrar para 
a população sobre os males que a falta de 
prevenção pode trazer na vida das pessoas.

Se essas campanhas tivessem começa-
do nos anos 80, quantas mortes teriam evi-
tado? Por isso, use e abuse da criatividade 
pensando na saúde dos colaboradores da 
empresa.

Conforme vimos nesse artigo, a campa-
nha dezembro laranja e vermelho promete 
ser intensa nesse ano de 2019. E a expec-
tativa é que o número de casos de doença 
venha a diminuir.
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SAÚDE E BEM ESTAR

Dezembro Vermelho e Laranja – O que são essas duas campanhas?
Dezembro chegou … Com ele vieram as 

luzes de natal, a esperança de um novo ano 
que nasce e também a campanha dezembro 
vermelho e laranja.

Apesar de recente, essa é uma campanha 
que vem ganhando força ano a ano. Mas, 
afinal você já ouviu falar de dezembro ver-
melho e laranja? Conhece essa campanha? 
Não? Então continue lendo esse artigo e 
descubra.

Como surgiu o dezembro
vermelho e laranja?

O Dezembro Laranja surgiu no ano de 
2014. E foi criado pela Sociedade Brasi-
leira de Dermatologia (SBD). A finalida-
de da campanha é estimular a população 
a se prevenir e diagnosticar precocemente 
o câncer de pele.

No Brasil, para se ter uma ideia, o câncer 
de pele é uma das doenças mais incidentes 
na população. De acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) surgem cerca 
de 176 mil novos casos a cada ano.

Segundo a Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, o filtro solar não é apenas a 
única forma de se prevenir a doença. Dessa 
maneira, para quem trabalha todos os dias 
exposto ao sol é necessário usar também 
equipamentos de proteção individual (EPI) 
como óculos escuro, chapéu de aba larga e 
roupas que cubram todo o corpo.

Já o Dezembro Vermelho foi criado no 
ano de 2017 e é dedicado a prevenção do 
HIV e outras doenças sexualmente trans-
missíveis. Assim sendo, a campanha possui 
uma série de atividades focadas na preven-
ção, assistência e promoção dos direitos hu-
manos de pessoas que vivem com HIV.

E qual a importância de engajar a sua 
empresa nessas campanhas?

Conforme vimos, apesar de serem re-
centes tais campanhas são importantes para 
a sociedade como um todo. E quando fala-
mos em sociedade falamos também em em-
presas e seus colaboradores.

Campanha dezembro vermelho
Por isso, empresas onde o funcionário 

trabalha diretamente exposto ao sol é abso-
lutamente importante seguir os conselhos 
da Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD). Além disso é preciso incentivar os 
funcionários a realizarem constantemente 
o exame para averiguar se está tudo certo 
com a pele.

Quanto mais precauções a empresa to-
mar, nesse sentido, mais ela estará colabo-
rando para a saúde dermatológica dos seus 
colaboradores. Além disso, ao criar a campa-
nha dentro da empresa, estará estimulando os 
funcionários a usarem os EPI´s corretamente.

Em relação ao Dezembro Vermelho, a 
empresa mostrará um verdadeiro compro-
misso social. Levando a conscientização 
para as pessoas do quanto é importante 
fazer sexo seguro, evitando a contração de 
doenças sexualmente transmissíveis. Tais 
campanhas irão inclusive colaborar para a 
imagem da empresa. 

Dezembro vermelho e laranja – Como 
fazer o engajamento de forma eficaz
Quando falamos sobre o Dezembro La-

ranja, entendemos que o engajamento de-
pende não somente da empresa, mas tam-
bém da conscientização dos colaboradores.

Desse modo, é preciso que eles saibam 
a importância do uso dos EPI´s bem como 
quais são os equipamentos necessários para 
quem trabalha exposto ao sol. Isso não ser-
ve somente para quem trabalha diretamente 
exposto pois, muitas vezes, apesar de um 
colaborador não trabalhar exposto ao sol ele 
pode ter familiares que trabalham. E ao re-
alizar a campanha com cartazes e dados da 
SBD ele poderá repassar essas informações 
para sua família.

Desse modo, podem ser distribuídos 
panfletos assim como podem também ser 
colados cartazes na empresa. Realizar uma 
palestra com um médico dermatologista 
nesse mês também é uma excelente inicia-
tiva que a empresa pode realizar.

Em relação ao Dezembro Vermelho o 
procedimento de divulgação pode se dar da 

mesma forma, através de cartazes, panfle-
tos e também palestras com especialistas 
no assunto. Isso ajudará a difundir a infor-
mação, colaborando para a saúde de todos 
os colaboradores.

Caso a empresa queira ir mais além, po-
derá trazer um profissional para realizar os 
exames dentro da própria empresa. E apesar 
de haver relutância a princípio, o profissio-
nal poderá explicar que uma pessoa com o 
vírus HIV hoje tem o mesmo tempo de vida 
que uma pessoa normal caso faça o trata-
mento corretamente.

Uma outra ideia é distribuir camisinhas 
para os funcionários. Apesar de parecer algo 
banal, essa iniciativa simboliza o compro-
misso da empresa com o dezembro verme-
lho. Sendo que esse gesto será sempre lem-
brado por todos.

Informando os colaboradores: dicas para 
prevenir o HIV, AIDS e Câncer de Pele
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MUNDO PET

Cinto de segurança, janela fechada... 
Você conhece os cuidados com pets nos 

veículos?
Seja em viagens de curtas distâncias ou 

longos trajetos de carro, os animais de es-
timação precisam de cuidados especiais na 
hora da locomoção. De acordo com a Asso-
ciação Brasileira das Agências de Viagens 
(Abav), 30% dos brasileiros pretendem usar 
mais o veículo particular por conta da pan-
demia – reforçando a importância de estar 
atenta à segurança e conforto dos animais 
no carro, entre outros fatores.

Para te ajudar nessa missão, a médica 
veterinária Thaís Matos, da DogHero, se-
parou algumas dicas que facilitarão os pas-
seios com cachorros ou gatos. “O bem-estar 

Animais no carro: 6 dicas para cuidar dos 
cães e gatos durante as viagens.

do animalzinho também deve ser levado em 
conta. É preciso garantir que o seu pet tenha 
os devidos cuidados durante uma viagem de 
carro”, explica.

Banco de trás, sempre
Sem dúvida, o primeiro passo para a se-

gurança do seu animal no carro é mantê-lo 
sempre no banco de trás; mesmo que seja 
um pet obediente. Caso contrário, ele pode-
rá tirar a atenção do motorista enquanto di-
rige e ainda provocar uma multa de trânsito.

Use cinto de segurança
Investir em acessórios específicos para 

proteger os animais faz toda a diferença 
nas viagens de carro. A especialista conta 

que o cinto de segurança para cachorros, 
por exemplo, funciona como um exten-
sor do cinto comum, em que um é fixado 
ao outro, sustentando o peitoral do pet.Por 
sua vez, os gatos ficam melhor acomodados 
em caixas transportadoras, que promovem 
mais conforto e segurança; e também pre-
cisam ficar presas ao cinto. Uma dica para 
facilitar esse processo de adaptação é adqui-
rir o item pouco tempo antes da viagem e 
colocar o cobertor e brinquedos do gatinho 
dentro dele, mesmo quando estiver em casa. 
Assim, ele irá reconhecer a caixa como um 
lugar seguro e agradável, evitando agressi-
vidade e desconforto na hora da viagem.

Janela fechada
Muitos animais, especialmente os cães, 

adoram tomar aquele “ventinho” na janela 
nos passeios de carro, não é mesmo? Entre-
tanto, essa atitude pode trazer consequên-
cias negativas, tanto em relação à segurança 
quanto à saúde do pet. Alguns exemplos são 
as dores de ouvido, prejuízos à audição e ir-
ritações nos olhos. Além disso, existe o ris-
co de causar acidentes, caso o condutor do 
veículo não esteja muito atento ao trânsito.

Atenção ao ar condicionado
Seu animal pode ficar incomodado ou 

espirrando se o interior do veículo estiver 
muito frio. Sendo assim, ao viajar de carro, 
priorize ligar o ar condicionado em tempe-
raturas mais neutras, nem quente nem muito 

gelada, para a maior comodidade e bem-
-estar dos bichinhos de estimação.

Capas protetoras para carro
Outro acessório que pode facilitar, e 

muito, as viagens de carro, são as capas pro-
tetoras de pets. De maneira geral, elas são 
confeccionadas em tecido e impedem que 
o animal fique escorregando no banco do 
veículo, além de deixá-lo mais confortável 
durante o trajeto. Uma boa pedida são as 
opções impermeáveis, que ainda ajudam a 
conservar as estruturas do seu veículo.

Procure um veterinário
Recorrer às orientações de um veteriná-

rio antes de fazer uma grande mudança na 
vida do seu animal de estimação nunca é de-
mais. Apenas o especialista poderá verificar 
se está tudo bem com o pet e indicar a me-
lhor maneira de transportá-lo com suavida-
de e segurança, dependendo da distância a 
ser percorrida.Outro fator importante é que 
alguns animais costumam enjoar durante 
as viagens de carro, portanto, o veterinário 
poderá recomendar o medicamento e a do-
sagem correta para evitar que isso aconteça. 
Lembre-se de que apenas um profissional 
está habilitado a indicar o remédio certo 
para amenizar o desconforto do animal. E, 
caso visitar uma clínica não seja uma opção 
agora, também vale recorrer aos serviços de 
atendimento à distância ou até mesmo do-
miciliares. Fica a dica!

Você sabia que incluir frutas na alimen-
tação dos animais é uma ótima opção para a 
saúde e bem-estar dos bichinhos? Apesar de 
deixar muitas pessoas com o pé atrás, incluir 
esses alimentos no cardápio dos pets é reco-
mendado por profissionais para o auxílio de 
uma dieta mais saudável e balanceada. Para 
solucionar todas as dúvidas sobre a questão, 
a veterinária Vivian Marcon explicou quais 
as frutas devem ser incluídas ou evitadas 
no cardápio dos animais.“Cães e gatos re-
presentam um importante papel na vida dos 
seres humanos, em virtude das estreitas re-
lações de companhia e afeto. Desse modo, 
cada vez mais são considerados membros 
da família e, como tal, é importante forne-
cer aos animais alimentos de alta qualidade, 
que atendam suas necessidades nutricionais 

Quais frutas os animais podem comer? 
Descubra as melhores opções.

e que promovam bem-estar e longevidade”, 
explica a especialista.

Veja quais são as melhores opções de fru-
tas para incluir na alimentação dos animais.

Benefícios na alimentação
De maneira geral, as frutas são ótimas 

opções para incluir na alimentação dos ani-
mais, já que além de menos calóricas que 
os petiscos artificiais, também são ricas em 
vitaminas e nutrientes indispensáveis para 
a saúde. A recomendação é introduzir os 
alimentos como um “lanchinho” ou mesmo 
nas refeições principais dos pets – sempre 
com moderação, é claro!

Frutas mais indicadas para os animais
Entre as opções que devem fazer parte 

do cardápio do seu animalzinho estão maçã, 
morango, goiaba, pêra e manga. Além disso, 
caqui, kiwi, manga, caju e melão também 
são bem-vindos.Por fim, mas não menos 
importante, a banana é um das frutas mais 
indicadas para o consumo dos animais. “A 
banana é rica em potássio, fibras e uma óti-
ma fonte energética. Ela auxilia no sistema 
imunológico e na função intestinal, deven-
do ser fornecida sem a casca e em pequenas 
quantidades”, explica a veterinária.

Frutas proibidas para os animais
Enquanto algumas frutas proporcionam 

diversos benefícios à alimentação dos pets, 
outras devem ser evitadas para garantir a saú-
de e bem estar desses animais, evitando aler-
gias ou intolerância à alguma substância do 

alimento. Você deve passar longe de abacaxi, 
abacate, laranja, carambola, limão e uva.

Cuidados necessários
A especialista afirma que, assim como 

os alimentos industrializados, como rações e 
petiscos, é fundamental consultar as orienta-
ções de um médico veterinário antes de inse-
rir as frutas no cardápio dos animais. Apenas 
um profissional especializado será capaz 
de analisar a saúde do pet e recomendar as 
opções mais benéficas para cada raça.Além 
disso, existem alguns cuidados fundamen-
tais na hora de oferecer o alimento ao seu 
bichano. Entre eles estão a necessidade de 
lavar bem as frutas, retirar sementes e cortar 
o ingrediente em pedaços adequados ao por-
te do seu cachorro ou gato. Fica a dica!



O QUE VOCE NÃO SABIA:

DICAS UTÉIS:

           ENTRETENIMENTOS                                 

Você é uma pessoa 
curiosa?

 Então mate sua 
curiosidade agora.

Confira e curta:
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01) Existem algumas árvores vivas espalhadas pelo mundo que têm, pelo menos, 5000 
anos de idade.
02) Ao colocar sal no gelo, as latas gelam mais rápido
03) Colocar gelo em cima do machucado ajuda na recuperação
04) A divisão de dois números naturais nem sempre resulta em um número natural.
05) Os vertebrados mais longevos do mundo são os tubarões da Groenlândia, que podem 
viver cerca de 400 anos.
06) A cada minuto, cerca de 72 horas de conteúdo são enviadas ao site de vídeos Youtube.
07) Harry Houdini morreu no Halloween.
08) 2.800 pizzas seriam necessárias para formar uma torre da altura da Torre de Pisa.
09) 10% das receitas da Rússia vêm da venda de Vodka.
10) A Coca-Cola foi inventada em Atlanta, Georgia nos EUA pelo Dr. John S. Pemberton 
em 1886; a Pepsi Cola foi inventada por Caleb Bradham 12 anos mais tarde. 
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GUIA DOS ASTROS

PREVISÃO 2021

Saiba como utilizar a astrologia para atingir metas em 2021.
Descubra como o Sol irá transitar pelos 12 signos do Zodíaco e se programe para 2021.
Entrar em uma nova década (2021 - 2030) nos inspira a definir objetivos pessoais. Obviamente, 

teremos resquícios da pandemia que vivemos em 2020, mas é possível nos programarmos 
conforme o Sol transita nos signos e também, a curto prazo, por meio das fases da lua.

 Lua: planejamento mensal
Todos os meses, a lua apresenta quatro 

fases principais: Nova, Crescente, Cheia e 
Minguante. E cada uma delas pode contribuir 
com a gestão dos nossos projetos. É interes-
sante criarmos metas que possam ser execu-
tadas ou resolvidas em um mês. Entenda:

Nova: os ciclos são iniciados por ela 
e significa que o Sol e a Lua estão “junti-
nhos”. É um período excelente para iniciar 
novos planos e desenhá-los de uma maneira 
mais prática. Geralmente, estamos criativos 
e abertos às novidades.

Crescente: período perfeito para tirar os 
planos do papel e começar a executá-los. É 
o momento do mês quando os projetos e so-
nhos “crescem”.

Cheia: sabe aquilo que desejamos e pla-
nejamos na Lua Nova? Pois é, na Cheia é 
quando observamos os resultados ou tam-
bém temos a possibilidade de compreender 
algum insight.

Minguante: é a fase da Lua à qual esta-
mos mais cansados e voltados para o nosso 
interior. É o momento do mês para compre-
endermos o que podemos tirar de positivo e 
o que podemos “deixar ir”. É uma prepara-
ção para iniciar a nova fase, novas ideias.

sol: a energia dos trânsitos
É interessante planejarmos o ano pelo 

trânsito do Sol, porque os planetas pesso-
ais acompanham o Astro Rei. Na verdade, 
Mercúrio, Vênus e Marte estão sempre pró-
ximos ao Sol: seja no mesmo signo ou um-
-dois signos adiantados ou atrasados. Mas 
o Sol é o que ilumina a nossa vibe, o que é 
ainda mais importante.

Janeiro de Capricórnio
Iniciamos o ano com uma energia de 

planejamento e administração. É um mês 
estratégico para criarmos tabelas de orça-
mento, roteiros e outros itens que ajudam a 
“desenhar” os nossos objetivos. É um signo 
realista que nos ajuda a manter os pés no 
chão para definirmos as metas.

Sol em Capricórnio: 21 de dezembro de 
2020 a 18 de janeiro de 2021

Fevereiro de Aquário
É o mês da criatividade e de ideias ino-

vadoras. O signo de Ar nos possibilita o im-
pulso de fazer testes (sem muita paixão) e 
entender se pode funcionar para os nossos 
planos ou não. Considere aprender novas 
tecnologias e pedir opinião dos amigos.

Sol em Aquário: 19 de janeiro de 2021 a 
17 de fevereiro de 2021

Março de Peixes
Período ótimo para nos conectarmos e 

exercitarmos a gratidão. A prática de me-
ditação ou o estudo de uma religião podem 
contribuir para que nos conectemos a algo 
maior. É possível que o mês seja repleto de 
intuições e insights. Só cuidado com gran-
des promessas.

Sol em Peixes: 18 de fevereiro de 2021 a 
19 de março de 2021

Abril de Áries
Força e coragem para realizar e liderar 

algo novo. É o mês perfeito para lançarmos 
um projeto ou apostarmos em uma aventu-
ra. Considere planejar algo que exige ener-
gia e dedicação para realizar, estaremos 
perseverantes!

Sol em Áries: 20 de março de 2021 a 18 
de abril de 2021

Maio de Touro
Os frutos colhidos até o momento preci-

sam ser fixados. Ou seja, aproveite a energia 
do signo fixo para observar e comemorar o 
que já foi conquistado. É um momento para 
buscarmos mais tranquilidade e segurança.

Sol em Touro: 19 de abril de 2021 a 19 
de maio de 2021

Junho de gêmeos
O signo mutável de Ar facilita a co-

municação e novos aprendizados, princi-
palmente o que for ligado à criatividade. 
É um momento ótimo para compartilhar-
mos os planos. Cuidado com a tagarelice 
ao extremo.

Sol em Gêmeos: 20 de maio de 2021 a 
20 de junho de 2020

Julho em Câncer
O signo cardinal de Água possibilita o 

recolhimento e a nutrição daquilo (ou de 
quem) amamos. Vamos aproveitar para 
olharmos mais para a nossa casa e as pes-
soas que cultivamos afeto. Fazer as pazes 
e observar o passado com mais carinho po-
dem estar nos nossos planos.

Sol em Câncer: 21 de junho de 2021 a 21 
de julho de 2021

Agosto em Leão
É hora de brilharmos e sairmos da toca! 

O Sol transita pelo signo de domicílio, o que 
proporciona uma dose de otimismo, ânimo e 
diversão. Cultive a autoestima e busque rea-
lizar tarefas que precisem de criatividade e/
ou glamour.

Sol em Leão: 22 de julho de 2021 a 21 
de agosto de 2021

setembro de Virgem
Rumando para o final do ano, o signo de 

Virgem nos ajuda a analisar as metas cum-
pridas e os planos que foram “largados”. É 
um momento para retomar o que não conse-
guimos executar e também cuidarmos me-
lhor dos nossos hábitos.

Sol em Virgem: 22 de agosto de 2021 a 
21 de setembro de 2021

Outubro de Libra
A diplomacia e o equilíbrio reinam! Es-

tamos mais voltados ao social e ao outro. As 
metas que precisam de um social são favo-
recidas neste mês. Também é um período 
ótimo para cuidarmos da autoestima, finan-
ças e relacionamentos.

Sol em Libra: 22 de setembro de 2021 a 
22 de outubro de 2021

Novembro de Escorpião
É o mês para aprofundarmos algo e 

compreendermos sentimentos arraigados 
em nossas dores. Volte para si mesmo. É 
uma maneira de reavaliarmos e pensarmos 
transformações. É também um momento 
favorável para diagnósticos, pesquisas e in-
vestigação, no geral.

Sol em Escorpião: 23 de outubro de 
2021 a 21 de novembro de 2021

Dezembro de sagitário
É festa e descontração. É hora de rela-

xarmos e permitirmos que o otimismo reine. 
Se algo não deu certo? Considere que pode-
ria ser pior. Viagens e novos conhecimen-
tos estão no radar deste mês. Tome cuidado 
com exageros!

Sol em Sagitário: 22 de novembro de 
2021 a 20 de dezembro de 2021



COZINHANDO COM ARTE

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...

COFFEE       SOCIETY
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Av. Castro Alves, prédio Matarazzo

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Luis Sabes Laerte Rojo Rosseto

Marcos Calil Dorival José

Manubela Val Marcelo Aparecido dos Santos

Jilmar Landin Cris Vasconcelos

Peru, Chester, Tender: qual a 
diferença entre as carnes do Natal?

A ceia é um momento importante da noi-
te de Natal, cheia de tradições e pratos clás-
sicos. Quem se destaca na mesa é o peru, ge-
ralmente servido como prato principal, mas 
outras carnes também têm lugar na refeição, 
como chester, tender e pernil. Mas qual é 
exatamente a diferença entre eles?

O PERU é uma ave de carne magra, ma-
cia e que agrada muita gente. É vendido in-
teiro ou em cortes, sendo peito e sobrecoxa 
os mais comuns. A estrela da ceia pode ser 
preparada de várias maneiras. “Na hora de 
assar, a minha dica é usar sacos de celofa-
ne próprios para isso. Eles são bem fáceis de 
achar e são ótimos porque seguram a umida-

de e evitam que a carne fique ressecada. Um 
peru pequeno cabe dentro dele”

O CHESTER, que também tem presença 
garantida na ceia, é uma combinação genéti-
ca de várias espécies de frango. Ele surgiu 
como uma alternativa barata ao peru e é com-
posto por 70% de peito e coxa. 

Já o TENDER, que também tem seu lu-
gar garantido na refeição, é o pernil do porco 
defumado e parece com presunto. O pernil de 
cordeiro também é bastante consumido nes-
sa época do ano. A carne é firme, tem pouca 
gordura e pode ser preparada com pedaços 
de bacon, para que fique mais macio.


