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que e desembarque são feitos nos terminais rodoviários do Tietê e de 
Curitiba, além do aeroporto Afonso Pena, com saídas diárias às 22h15 
e 23h, e às 10h15 e 11h nas segundas, quintas, sextas-feiras e sábados. 
As passagens possuem uma das faixas de preço mais acessíveis do mer-
cado - a partir de R$ 19,90 - e já estão disponíveis para compra no site 
(www.wemobi.me). O novo trajeto faz parte da estratégia de expansão 
da empresa, que já atua nos estados de São Paulo, Rio, Minas e, agora, 
Paraná. Desde o seu lançamento em julho, mais de 50 mil viagens foram 
comercializadas pela empresa. 

E - Linha de Crédito
O hub Ela Vence, projeto focado em capacitação, conexões, inovação 
e desenvolvimento econômico de mulheres brasileiras, fechou uma 
parceria com a fintech Parciom para oferecer crédito a taxas diferen-
ciadas para empreendedoras.A iniciativa prevê empréstimos de até 
R$ 50 mil com juros de 0,49% ao mês, com 6 meses de carência e 36 
meses para pagamento. Podem pleitear os recursos as MEIs e também 
Micro e Pequenas Empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões. O 
prazo para aderir vai até o próximo dia 31..As garantias são dadas com 
base nas operações de vendas efetuadas via cartão de crédito, débito 
e modalidade pré-paga. As parcelas mensais são fixas e serão pagas 
mediante descontos em recebíveis até o limite de 8%. Saiba mais em 
(www.elavence.com.br).

F - Ano letivo de 2020 
Ontem (23), foi o último dia letivo de 2020. Os 959.685 alunos das 1.095 
escolas da rede estadual da capital encerram as atividades escolares 
do ano. As aulas de 2021 recomeçam a partir do dia 1º de fevereiro. 
Por conta da pandemia, os estudantes tiveram de acompanhar as aulas 
remotamente, por meio do Centro de Mídias SP. Do total de escolas da 
rede estadual, 1.800 retomaram as atividades presenciais, totalizando 
cerca de 1,5 milhão de alunos atendidos. Os alunos que entregaram as 
atividades propostas neste ano serão aprovados para o próximo ano 
letivo, mas terão o aprendizado avaliado ao final de 2021. Os anos letivos 
de 2020 e 2021 serão considerados como um único ciclo contínuo. Por 
isso, a avaliação da aprendizagem será feita ao longo de oito bimestres 
(quatro de 2020 e quatro de 2021). 

G - Presença Internacional
A Petrobras vai racionalizar sua presença internacional em 2021, con-
siderando os três principais mercados de petróleo do mundo – Europa, 
América do Norte e Ásia. Desta forma, concentrará sua atuação comercial 
fora do Brasil nos escritórios de Roterdã, na Holanda, em Houston, nos 

A - A Voz do Brasil
Está aberta no site do Ministério das Comunicações a consulta pública 
sobre a flexibilização ou suspensão da transmissão do programa de rádio 
‘A Voz do Brasil’ em dias de grandes acontecimentos municipais, estaduais 
e nacionais, como em datas comemorativas. É a primeira vez desde a sua 
criação, em 1935, que o programa com notícias oficiais sobre os poderes 
da República, vai passar por uma consulta pública para ouvir a sociedade. 
As contribuições poderão ser feitas até o dia 19 de janeiro. Por lei, as 
emissoras de rádio são obrigadas a retransmitir, diariamente, o programa 
no horário entre 19h e 22h, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
Veja no link: (https://www.gov.br/participamaisbrasil/calendario-de-
flexibilizacao-e-dispensa-da-obrigacao-de-retransmitir-a-voz-do-brasil).

B - Comidas Prontas e Semi 
Após entrar em categorias como Mercado e Restaurantes, a Americanas 
expande ainda mais sua atuação no setor alimentício e lança o America-
nas Tá na Mesa. Em linha com os novos hábitos de consumo por conta 
da pandemia, a nova categoria aposta na saudabilidade e na praticidade 
do dia a dia, oferecendo aos clientes refeições, livres de conservantes, 
prontas e semiprontas (congeladas), e bebidas da marca própria Leven e 
de parceiros renomados no mercado. O Americanas Tá Na Mesa funciona 
por geolocalização e fica disponível aos clientes com estabelecimentos 
parceiros por perto. Para acessar basta clicar em “entrega em 3h” no site 
ou app da Americanas e digitar seu CEP. Caso o endereço seja elegível, o 
“Tá Na Mesa” ficará disponível com diversas opções de alimentos e bebidas.  

C - Experiências Seguras 
A Flapper, primeira empresa de aviação executiva sob demanda do Brasil e 
a Ingresse, plataforma que atua como principal canal de busca de entreteni-
mento diferenciado, promovem uma ação para proporcionar experiências 
seguras, que permitam aos seus clientes vivenciar a virada de ano de maneira 
consciente, unindo a segurança de viajar na aviação executiva aos eventos 
que seguem as normas locais de prevenção à Covid-19. A Flapper fornece 
fretamentos de aeronaves para todos os destinos de Réveillon com ingres-
sos para os eventos disponíveis na Ingresse. Para destinos específicos, há 
a opção de voos compartilhados além dos fretamentos. Com essa parceria, 
o objetivo da empresa será promover segurança e comodidade para a ida 
e volta dos passageiros, por meio de rotas da aviação executiva do país. 
Saiba mais em: (https://www.flyflapper.com/).

D - Operação de Ônibus 
A wemobi, plataforma de viagens de ônibus com experiência 100% 
digital, anuncia o lançamento do trecho São Paulo-Curitiba. O embar-

Estados Unidos, e em Cingapura. A iniciativa alinha-se às ações de redução 
de despesas corporativas dentro do plano de resiliência. As atividades 
comerciais da Petrobras Europe Ltd., em Londres, serão transferidas para 
a Petrobras Global Trading B.V., sediada em Roterdã. A mudança será 
iniciada no próximo trimestre e deverá ser concluída no segundo semestre 
de 2021. Com esta medida, a economia com a desativação de escritórios 
externos desde 2019 atingirá US$ 13,5 milhões por ano em 2021.

H - Práticas de E-commerce 
Pensando nos lojistas que querem expandir suas vendas pela Internet, 
a CRS Brands, tradicional indústria brasileira de bebidas, desenvolveu 
o guia “Criando um E-Commerce de Sucesso”, com as melhores práti-
ca de comércio eletrônico, com dicas valiosas e essenciais para se dar 
bem nos negócios. Disponibilizado gratuitamente, objetiva ser uma 
ferramenta de apoio aos negócios voltada para pequenos e médios va-
rejistas atendidos pelos distribuidores e atacadistas, que têm pouca ou 
nenhuma experiência em comércio eletrônico. Em linguagem simples 
de fácil leitura, o guia da CRS Brands explica como preparar o comércio 
virtual em cinco etapas. Interessados podem obter o ‘Guia Criando um 
E-Commerce de Sucesso’ solicitando pelo (Facebook/@crsbrands) ou 
(LinkedIn/@crsbrandsoficial). Saiba mais em (www.crsbrands.com.br).  

I - Banco para Adolescentes 
A Trampolin, fintech da categoria de Banking as a Service (BaaS), lançou 
neste ano o aplicativo NeagleBank, um banco digital voltado ao público 
jovem pré-bancarizado – que leva o nome de um canal no YouTube. Pelo 
aplicativo, jovens e adolescentes podem receber mesada, fazer trans-
ferências, comprar créditos para jogos online e ter seu próprio cartão 
de crédito pré-pago. A conta digital voltada sobretudo para menores 
de 18 anos ficou entre os apps de finanças mais baixados na Play Store 
e Apple Store no Brasil. A Instituição de Pagamento foi desenvolvida 
pela Trampolim em parceria com os youtubers Victor Trindade (Eagle) e 
Gabriel Soares (Neox). O NeagleBank conta com 7,6 milhões de inscritos 
e 1,4 bilhão de visualizações no YouTube. De 13 mil clientes, na fase 
de testes, o Neagle Bank saltou para 110 mil correntistas em outubro. 
Saiba mais: (https://www.neaglebank.com/).

J - Desenvolvedores Juniores
A Zup - empresa de tecnologia que há mais de dez anos atua na trans-
formação digital de grandes companhias - criou o programa Orange 
Talents para contratar mais de 500 desenvolvedores juniores que irão 
colocar a mão na massa em projetos reais e soluções tecnológicas para 
o Banco Itaú, a maior instituição financeira da América Latina, além de 
repensarem modelos de negócios escaláveis e complexos. Os candidatos 
devem estar no início da jornada em tecnologia, ter acima de 18 anos 
e disponibilidade para trabalhar em tempo integral. As etapas online 
do processo consistem em preencher um formulário de fit cultural e 
técnico, criar um case em formato de texto, um teste técnico de desen-
volvimento e programação, além de uma apresentação final. Não será 
avaliada experiência profissional anterior, nenhum idioma é mandatório, 
idade, gênero etc. A página oficial do programa para os que quiserem 
se inscrever é: (zup.com.br/Orange-Talents). 

Natal a distância,
Natal na pandemia

Está acabando um 
ano que iniciou com 
um vírus distante, 
que veio bagunçar 
nossas certezas e 
planos

Estamos há meses 
variando desde com-
portamentos nega-

cionistas, justificando riscos 
por não suportar encarar a 
mudança no mundo real, 
a forçar a mudança subje-
tiva – passando por com-
portamentos adaptativos, 
resilientes, protetivos – até 
medo, angústia, agressivi-
dade e estresse.

Dezembro traz habitual-
mente a reflexão, o fecha-
mento do ciclo que vivemos 
e o preparo do novo. É uma 
época de demanda maior 
por ajuda psicológica por 
depressão, ansiedade, lu-
tos... e mais do que nunca 
as pessoas precisam falar, 
ter seu sofrimento acolhi-
do, partilhar experiências 
e vivências, principalmen-
te, reforçar seus recursos 
internos. Muitos canais de 
atendimento foram disponi-
bilizados e, de toda forma, 
essa época natalina nos 
remete a contactar nosso 
canal íntimo. 

Estamos falando de adul-
tos que também são res-
ponsáveis pelas crianças, 
que também precisam ser 
acolhidas nos seus pedidos 
ao Papai Noel; crianças que 
trazem para nós, ao vivo, o 
Menino Jesus; que simboli-
zam o futuro neste contexto 
que construímos para elas; 
principalmente precisam 
ser amadas e protegidas 
nas suas necessidades de 
desenvolvimento: comida, 
afeto, segurança, alegria, 
aprendizado, movimento, 
espaço.

Também estamos falan-
do dos idosos que podem 
procurar e selecionar, 
dentro da sua grande vi-
vência, suas qualidades, 
otimizá-las, compensando 
as perdas naturais do en-
velhecer. Como psicóloga 
profissional de saúde, su-

giro então para um Feliz 
Natal essas dicas:

Usar máscara – e prestar 
atenção nas nossas coti-
dianas camuflagens que 
podem atrapalhar nosso 
autoconhecimento; higie-
nizar mãos e ambientes – e 
perceber o que atrapalha 
nosso brilhar, nossa límpida 
luz interior; e distanciamen-
to social - vamos nos afastar 
de relações tóxicas, vamos 
reforçar ligações afetivas 
construtivas, valorizar o 
que se constrói junto e para 
todos.

Vamos ser capazes de 
perceber o caminho de evo-
lução do qual participamos, 
recalcular a rota frente ao 
que foge do nosso controle, 
agradecer o apoio, vibrar 
com cada passo, unir ciência 
e espiritualidade, com ética 
e compromisso com nossa 
espécie e nosso planeta.

Propomos aceitar que 
somos incompletos – daí 
podemos ser criativos!; 
somos parte da natureza  - 
daí nossa responsabilidade 
em transformá-la e a nós 
mesmos; somos movidos a 
encantamento – daí a alte-
ridade a nos ressignificar, 
o olhar do outro em nosso 
olhar sobre nós. A diver-
sidade como caminho de 
inovação e não de ameaça... 
que podemos nos ressignifi-
car – e à pandemia – a todo 
momento!

Este ano tem sido uma 
surpresa com aspectos que 
não percebemos à primeira 
vista: a solidariedade e o cui-
dado um com o outro. E nos 
mostrou “que a importância 
de uma coisa há que ser 
medida pelo encantamento 
que a coisa produz em nós”, 
como diz Manoel de Barros 
em “Memórias Inventadas 
– A Infância”.

Que, como diz a música/
poema “Canção Amiga”, 
de Drummond e Milton:  
“Minha vida, nossas vidas, 
formam um só diamante” 
e que esta seja a joia que 
ostentemos em 2021

(*) - É Professora-Mestra 
em Psicologia da Universidade 

São Judas.

Roseine Fortes Patella (*)

O cidadão deve pesquisar os preços das mercadorias, formas de 
pagamento e evitar compras por impulso.

Além dos cuidados 
contra a pandemia da 
Covid-19, como evitar 

aglomerações, o cidadão 
deve pesquisar os preços 
das mercadorias, formas de 
pagamento e evitar compras 
por impulso. 

Pelas recomendações 
do Procon-SP, o consumi-
dor deve ficar atento na 
apresentação dos preços 
dos produtos expostos 
nas vitrines das lojas, que 
devem informar o valor à 
vista. Se forem vendidos 
a prazo, devem informar 
o número de parcelas e 
as taxas de juros. Os es-
tabelecimentos não são 
obrigados a fazer a troca 

FGTS poderá 
ser recolhido 
com Pix 

A partir de janeiro, o 
FGTS poderá ser recolhido 
por meio do Pix, anunciou 
o diretor de Organização 
do Sistema Financeiro e de 
Resolução do Banco Central 
(BC), João Manoel Pinho 
de Mello. Ele declarou que 
o BC fechou um acordo de 
cooperação técnica com 
a Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho para 
permitir o recolhimento por 
meio do novo sistema de pa-
gamentos instantâneo. E não 
será necessário estabelecer 
convênios entre a empresa e 
um banco, como ocorre hoje.

A novidade está prevista 
para entrar em funciona-
mento em janeiro e será 
lançada junto com o FGTS 
Digital. A nova plataforma 
pretende centralizar a apu-
ração, a cobrança, o reco-
lhimento e o lançamento 
das contribuições para o 
Fundo de Garantia. O novo 
sistema reduzirá custos para 
as empresas. Isso porque os 
empregadores deixarão de 
emitir cerca de 70 milhões 
de guias de recolhimento por 
ano e poderão acompanhar 
digitalmente o pagamento e 
a destinação das contribui-
ções (ABr).
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Consumidor deve ter cautela para 
evitar problemas com compras de Natal
Os consumidores que deixaram para comprar os presentes de Natal na última hora devem ficar atentos 
para não ter problemas com a compra dos produtos

dias para itens duráveis. Em 
todas as compras, o Procon 
recomenda que a nota fiscal 
seja exigida. Também ressal-
ta que o consumidor deve 
evitar compras no comércio 
informal. 

Quem optar em fazer 
compras pela internet como 
forma de fugir das aglomera-
ções em shoppings e feiras 
também deve ter alguns cui-
dados para evitar problemas 
com os presentes. O prazo de 
entrega deve ser observado 
pelo cliente antes da compra. 
No caso de arrependimento, 
independente do motivo, o 
prazo de troca é de sete dias, 
contados a partir da entrega 
do produto (ABr). 

de mercadorias que não 
apresentaram defeitos. No 
entanto, os lojistas acabam 
adotando esta prática para 
não perder o cliente. 

No caso de defeito, o Códi-
go de Defesa do Consumidor 
(CDC) definiu o prazo de 30 
dias para reclamações sobre 
produtos não duráveis e 90 

Gastos do governo contra 
pandemia somaram R$ 620,5 bi

R$ 60,2 bilhões. Em terceiro, 
veio o programa de suspensão 
de contratos e de redução de 
jornada, com R$ 51,5 bilhões.

A equipe econômica revisou 
para baixo a estimativa de défi-
cit primário do governo federal 
neste ano. A projeção caiu de 
R$ 844,6 bilhões para R$ 831,8 
bilhões. Quase toda a diferença 
decorreu do remanejamento 
de R$ 11,6 bilhões em restos 
a pagar e em reabertura de 
crédito para o próximo ano. 
Para o próximo ano, a meta de 
déficit primário corresponde a 
R$ 247,2 bilhões para o Gover-
no Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central). A meta inclui os R$ 
20 bilhões para a compra das 
vacinas.

Em linha com estimativas 

recentes apresentadas pelo 
Ministério da Economia, o 
relatório considera retração 
de 4,5% da economia brasi-
leira em 2020 e alta de 3,2% 
em 2021. A dívida bruta deve 
encerrar o ano em 93,3% 
do PIB, contra estimativa 
anterior de 94,4%. A proje-
ção para a dívida líquida foi 
mantida em 66,5% do PIB. 

Apesar do repique de 
casos da Covid-19 no fim 
do ano, o secretário espe-
cial de Fazenda, Waldery 
Rodrigues, informou que o 
governo não pretende pror-
rogar medidas de estímulo 
econômico. Por enquanto, a 
equipe econômica pretende 
apenas concentrar-se no 
plano de imunização e nos 
restos a pagar (ABr).

A compra das vacinas consumirá R$ 20 bilhões em créditos 
extraordinários do orçamento de 2021.

Os gastos do governo 
federal relacionados ao 
enfrentamento à pandemia 
da Covid-19 somaram R$ 
620,5 bilhões, divulgou 
a Secretaria Especial de 
Fazenda do Ministério da 
Economia. Desse total, R$ 
588,9 bilhões afetarão o 
déficit primário neste ano, e 
R$ 31,6 bilhões impactarão 
as contas públicas em 2021. 
A maior parte dos R$ 31,6 
bilhões que serão gastos no 
próximo ano diz respeito à 
compra das vacinas, que 
consumirá R$ 20 bilhões em 
créditos extraordinários do 
orçamento de 2021. 

Os R$ 11,6 bilhões res-
tantes referem-se a restos 
a pagar (verba de um ano 
carregada para o exercício 
seguinte) para três minis-
térios – Cidadania, Saúde e 
Trabalho e Previdência – e 
à reabertura de um crédito 
para o Ministério da Saúde. 
Em relação às despesas 
executadas neste ano, a 
maior parte destinou-se ao 
pagamento do auxílio emer-
gencial, que consumiu R$ 
321,8 bilhões. Em segundo 
lugar, veio o programa de 
socorro a estados e muni-
cípios, com desembolsos de 
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