Vacina Covaxin
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O Ministério da Saúde anunciou a
compra de 20 milhões de doses da vacina anti-Covid Covaxin, produzida pela
farmacêutica indiana Bharat Biotech. A
compra foi feita junto à importadora e
distribuidora Precisa Medicamentos. O
investimento total foi de R$ 1,614 bilhão
na compra da vacina e as primeiras 8
milhões de doses do imunizante devem
começar a chegar já no mês de março,
em dois lotes de 4 milhões a serem entregues entre 20 e 30 dias após a assinatura
do contrato, além de oito milhões em
abril e quatro milhões em maio.

Sábado a segunda-feira,
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Para quem estava com as
férias marcadas e a viagem dos
sonhos planejada, a pandemia
veio como um balde de água
fria, levando muitas pessoas a
cancelar ou adiar o momento de
lazer, principalmente quem se
programou para passar alguns
dias fora do país.

Importância das Máscaras

Um estudo conduzido pela Universidade de Pádua, na Itália, apontou
que o uso disseminado de máscaras de proteção evitou pelo menos 30
mil contágios na primeira onda da pandemia do novo Coronavírus no
país, entre março e maio de 2020. Foram utilizados modelos matemáticos para confrontar os dados de oito regiões similares do ponto de
vista demográfico, mas que adotaram medidas diferentes para conter
o novo Coronavírus. Segundo o bioengenheiro Morten Gram Pedersen,
coordenador do estudo, "diversos estudos apoiam o uso de máscaras, e
nosso trabalho está em linha com outros conduzidos recentemente na
Alemanha e nos Estados Unidos, que correlacionam o uso de máscaras
à redução do contágio por Covid-19" (ANSA).
Leia a coluna
completa na página 3

Luiz Cesar Giagio (*)

M

esmo com as restrições indicadas
pela OMS, há quem manteve os
planos e, seguindo todos os cuidados,
realizou ou realizará a viagem até o
fim do ano.
Porém, para aqueles que cancelaram
ou adiaram por período indeterminado,
este é o momento para organizar as
finanças, aproveitar as promoções e
se programar novamente para viver
aquele Réveillon de 2021 dos sonhos
na Europa ou o descanso merecido,
hospedado em quarto de frente para o
mar. Embora o futuro seja incerto, temos recebido notícias positivas quanto
à vacinação e o controle da transmissão
do novo Coronavírus.
Por isso, muitos brasileiros já estão
pensando no próximo destino. Para
esses casos, planejar uma viagem sem
estar com dívidas é sempre a melhor
opção. Sendo assim, vale começar
agora a conversa com um agente de
viagens para analisar os melhores
locais, valores, estabelecimentos
e um roteiro completo. Comprar
passagens aéreas e fazer reservas
em hotéis com antecedência serão
opções ainda mais seguras se reali-
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Como planejar a viagem sem perder
dinheiro e com todos os cuidados?

Negócios em Pauta
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zadas com contrato de cancelamento
reembolsável.
Mais do que nunca, com as restrições
à quantidade de viajantes, o pagamento
desta taxa extra vale a pena pela segurança. Também será necessário ficar
atento quanto às conexões dos voos.
Muitos países continuarão com controles rígidos no próximo ano, mantendo
suas próprias regras para lidar com
passageiros em trânsito, mesmo que
seja apenas para uma conexão.
Se contratar um seguro viagem era
algo essencial, hoje é obrigatório fora
do Brasil. Mas quando contratar, não
escolha pelo valor mais acessível,
muitas companhias não oferecem cobertura para problemas ocasionados

Como incentivar a leitura para
crianças e adolescentes
Os dias de descanso semanal são propícios para realizar atividades
em família. Por que não aproveitar esse momento para incentivar
o hábito da leitura? Ler contribui para ampliar o conhecimento,
desenvolvimento e para expandir o imaginário das crianças e
adolescentes. Além disso, a atividade pode ser um momento de
lazer bem divertido. Uma pesquisa da Universidade de Emory,
nos Estados Unidos, comprovou que a leitura provoca no cérebro
humano sensações como se o leitor tivesse realmente vivido o
momento do livro.

Dez dicas para conquistar a vaga
dos sonhos neste ano
2021 chegou como uma chance de recomeço para muita gente e
um dos fatores que mais simbolizam o início de um ciclo é a conquista
de uma nova oportunidade profissional. Luana Matos, Diretora de RH
da Divisão Brasil da Arcos Dorados, maior franquia independente do
McDonald’s no mundo e responsável pela operação dos restaurantes
da rede em toda a América Latina e Caribe, traz dicas valiosas para
quem está em busca da vaga dos sonhos!
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por "eventos conhecidos", como é o
caso da Covid-19. Outras cobrem apenas destinos específicos, geralmente
aqueles considerados de baixo risco,
dependendo do andamento de casos
de coronavírus na região. Por isso, verifique, pesquise e analise com calma.
O ano de 2020 nos trouxe inúmeros
desafios, medos e incertezas. Mas
também a possibilidade de nos programarmos, de todas as maneiras,
para fazer acontecer em 2021. Tenho
a certeza que será o período de uma
grande reviravolta, no qual daremos
ainda mais valor por cada conquista,
inclusive as grandes viagens.
(*) - É diretor geral da Estação Férias Viagens
e Turismo - agência especializada em serviços
personalizados há mais 10 anos.

Cibersegurança: lições aprendidas
com o lockdown
O ano de 2020, sem dúvida, será lembrado como o ano que colocou
em xeque muita sabedoria convencional e nos fez repensar muitos
elementos fundamentais da maneira como trabalhamos e vivemos. E,
em vez de olhar para trás e ver o que aconteceu, penso que é importante aprendermos como podemos aplicar essas lições do isolamento
para fornecer algumas observações úteis sobre o mundo futuro da
segurança cibernética.
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Webinar para quem quer começar um negócio
com pouco
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A Schneider Electric, líder global na transformação digital em
gestão da energia elétrica e automação, promoverá webinar inédito
sobre como fazer negócios no ambiente digital de forma sustentável. O
evento Innovation Talk: O Uso das Ferramentas Digitais para Alavancar
Negócios será realizado no dia 3, às 17 horas. Líder em transformação
digital, a Schneider quer ajudar o cliente nesta jornada em busca de novas
soluções que enriqueçam seu ambiente e, ao mesmo tempo, possibilitem
economia de tempo e dinheiro. Compreender o uso de ferramentas
digitais, sejam programas de software ou metodologias simples ou complexas, permite contribuições de fornecedores e soluções de parceiros
de forma a criar uma experiência integrada e o webinar possibilitará
aos participantes conhecer mais detalhes deste processo. A transmissão
do webinar será pela ferramenta Webex. As inscrições podem ser feitas
pelo link: https://go.schneider-electric.com/BR_202103_Ferramentas-digitais-para-alavancar-negocios_Token-LP.html?source=Webinar&sD
etail=BR_202103_Ferramentas-digitais-para-alavancar-negocios_bFO.
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