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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Colocar as ideias em prática no campo pro-
�ssional. Abrir a mente no relacionamento 
amoroso com alegria.

Não desista de seu ideal. Con�e em você. 
A calma deverá manter para tomada de 
decisão.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Utilize a sabedoria para mostrar o desempe-
nho e triunfo. Saber usar a intuição no mo-
mento certo na família.

Libra - 23 set a 22 out
O esforço no trabalho resultará bons resul-
tados. O julgamento desnecessário implica-
rá nas escolhas.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Saber lidar com situações no trabalho só 
amenizará os con�itos. O bom senso ajuda-
rá no relacionamento familiar.

Touro - 21 abr a 20 mai

A razão ajudará no relacionamento pro�ssio-
nal. Enfrentar os problemas de frente desper-
tará a autocon�ança.

Leão - 21 jul a 22 ago

Momento de expor ideias no trabalho. Um 
bom diálogo ajudará na harmonização no 
amor.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Há necessidade de boa comunicação na área 
�nanceira. O bom mestre ensina para obter 
excelentes resultados.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Possibilidade de che�ar ou liderar um depar-
tamento. Procure seguir o caminho certo na 
vida social.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Descoberta de novos horizontes na jornada 
de trabalho. Possibilidade de mudança de 
imóvel ou viagem.

Virgem - 23 ago a 22 set
Mudança rápida nos empreendimentos. 
Situação instável no amor. Procure dialogar.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
O bom pro�ssionalismo trará brilho no resul-
tado. O bom �uido deverá permanecer nas 
amizades.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Consultas: leitura de tarô, numerologia cabalística, runas,  
terapia com Florais Dr. Bach.
Cursos: Aprenda a ler e interpretar o Baralho de Tarô e as Runas.
Atendimento: Presencial ou Skype (pessoa física ou empresas).
Instagram: @naia.terapeuta
Contato: 11 - 96515-0414

De
5/3 a 
11/3

Por Naiá Giannocaro

Em busca da felicidade... 
Para buscar a felicidade é preciso fazer uma viagem ao nosso in-
terior, enxergando as di�culdades e obstáculos como um degrau 
para a ressigni�cação.

Ser feliz, signi�ca estar em contentamento com a saúde mental e 
emocional equilibrada.

Os momentos de felicidade são quando se tem algo difícil de ser 

realizado, e batalhamos a chegada da conquista e isso não está 
relacionado em ter ou não dinheiro.

O dinheiro faz bem, mas não pode ser responsável pelas esco-
lhas que fazemos.

O Universo é imenso, temos direito de usufruir em nossa vida.

Não permita que as di�culdades possam bloquear seu caminho, 
supere-as. Transforme sua vida em uma plantação de girassóis 
em harmonia e luz.

Afasta-se ou desfaça-se das coisas que lhe tragam aborrecimen-
tos. Dedique seu tempo com algo que valha a pena!

Tenham uma abençoada semana!

FecomercioSP promove 
série de webinários sobre 

mulheres empreendedoras
Durante o mês de mar-

ço, quando comemora-se o Dia 
Internacional da Mulher, a 
FecomercioSP preparou uma 
programação especial para os 
seus webinários semanais, com 
o objetivo de mostrar ao público 
histórias inspiradoras de mu-
lheres que fazem a diferença no 
empreendedorismo. 

As lives serão realizadas to-
das as quintas, às 14 horas (11, 
18, 25 de março) e em duas ter-
ças, às 17 horas, (9 e 23 de mar-
ço), estas duas últimas dedica-
das especialmente ao setor de 
turismo. As transmissões serão 
feitas nas páginas do YouTube e 
do Facebook da Federação.

Os seis webinários preten-
dem oferecer um panorama 
abrangente e inspirador so-
bre os mais diversos aspectos 
do empreendedorismo femini-
no, tais como: iniciativas ven-
cedoras que surgiram durante 
a pandemia, ideias de inovação 
e tecnologia, dicas de como usar 
as redes sociais nos negócios e 
de como se adaptar às novas re-
alidades, como o crescimento do 
e-commerce, além da importân-
cia da criatividade e de ideias 
disruptivas ao setor de turismo, 
um dos mais impactados pela 
crise da Covid-19.

Participam deste encontro 
virtual, inédito, diversas mu-
lheres que atuam como: empre-
sárias, mobilizadoras sociais, 
influenciadoras, palestrantes, 
pesquisadoras, consultoras, di-
retoras e CEOs, que enfrentam 
(e superam) os desafios de em-
preender todos os dias, apre-
sentando um debate enrique-
cedor aos empresários, com os 
seus relatos e experiências.

Entre as convidadas, Jan-
daraci Araújo, Viviane Duarte, 
Marianne Costa, Daniela Junco, 
Ana Fontes, Loise Nascimento, 
Mellissa Penteado, Rogéria Pi-
nheiro, Daniele do Lago e Ely 
Ribeiro. E, para representar a 
Federação e receber as convi-
dadas, estão: Mariana Aldrigui, 
presidente do Conselho de Tu-
rismo, Ana Paula Locoselli, 
assessora jurídica, Kelly 
Carvalho, assessora econômica, 
e Camila Silveira, jornalista.

Programação completa

3ª feira | 9 de março
17 horas | Especial Turismo 
| Experiências turísticas que 
transformam
Marianne Costa - fundadora e 
diretora do Instituto Vivejar
Mariana Aldrigui - presiden-
te do Conselho de Turismo da 
FecomercioSP

5ª feira | 11 de março
14h | Lições que aprendemos 
durante a pandemia
Ana Fontes - fundadora da 
Rede Mulher Empreendedora
Daniela Junco - fundadora e 
presidente da B2Mamy
Kelly Carvalho - economista e 
consultora FecomercioSP

5ª feira | 18 de março
14 horas | Tecnologia e inova-
ção: desafios e oportunidades 
no dia a dia
Loise Nascimento - gerente de 
Policy e Regulatório no Grupo 
Movile
Mellissa Penteado - sócia-fun-
dadora da proScore e Bancoin
Kelly Carvalho - economista e 
consultora FecomercioSP

3ª feira | 23 de março
17 horas | Especial Turismo 
| Em barcando em soluções 
criativas
Rogéria Pinheiro - mento-
ra e fundadora da RP Travel 
Education
Mariana Aldrigui - presiden-
te do Conselho de Turismo da 
FecomercioSP

5ª feira | 25 de março
14 horas | Dicas profissionais 
para bombar nas redes
Daniela do Lago - professo-
ra, escritora, palestrante e 
pes quisadora
Ely Ribeiro - CEO da rede so-
cial Donadelas

Para mais informações sobre 
o evento e inscrições, basta aces-
sar o link https://representa. 
fecomercio.com.br/mulheres- 
empreendedoras ou as redes 
sociais da FecomercioSP: Ins-
tagram, Facebook, LinkedIn e 
YouTube.

Postos do Poupatempo fecham 
temporariamente a partir deste sábado (6/3)

A partir deste sábado, dia 
6 de março, as 82 unidades do 
Poupatempo ficarão fechadas, 
devido à reclassificação de todo 
o Estado para a Fase Vermelha 
do Plano São Paulo, anuncia-
da pelo governador João Doria 
em coletiva de imprensa na úl-
tima quarta-feira (3). Assim, os 
atendimentos presenciais esta-
rão suspensos e os agendamen-
tos já realizados serão automa-
ticamente cancelados. A medida 
será válida por 14 dias.

É importante reforçar que pe-
los canais digitais, o Poupatempo 
oferece mais de 120 serviços on
-line, que podem ser realiza-
dos sem sair de casa, 24 horas, 7 
dias por semana. O acesso pode 
ser realizado pelo portal www. 
poupatempo.sp.gov.br ou no apli-
cativo Poupatempo Digital.

Hoje, mais de 70% dos aten-
dimentos oferecidos pelo progra-
ma são feitos pelas plataformas 

digitais. Em 2020, foram qua-
se 5,5 milhões de atendimen-
tos on-line. Entre os servi-
ços digitais mais solicitados, 
estão renovação de CNH, pes-
quisa de pontuação, consulta de 
IPVA, Licenciamento de veícu-
los, Atestado de Antecedentes 
Criminais, Carteira de Traba lho, 
Seguro Desemprego, entre ou-
tros. Cada vez mais digital e pró-
ximo do cidadão, o Pou patempo 
mantém nos canais digitais a 
mesma qualidade e eficiência, 
marcas registradas do programa.

Tutoriais (vídeos)

Para facilitar a vida das pes-
soas que têm dúvidas sobre 
como realizar serviços de forma 
on-line, o portal do Poupatempo 
(www.poupatempo.sp.gov.br) 
oferece vídeos que ensinam o 
passo a passo dos atendimen-
tos digitais mais procurados nos 

canais do programa. A série, 
com 14 tutoriais, está disponível 
também no YouTube, no www.
youtube.com/poupatemposp.

Com vídeos curtos e dinâ-
micos, os cidadãos têm à dispo-
sição conteúdos sobre os servi-
ços oferecidos pelo Governo de 
São Paulo, além de orientações 
sobre como baixar o aplicativo 
Poupatempo Digital no celular de 
maneira rápida e prática. Entre 
as opções de atendimentos dis-
poníveis on-line, estão: solicita-
ção de Atestado de Antecedentes 
Criminais, seguro-desemprego, 
Carteira de Trabalho Digital, re-
novação de CNH, licenciamento, 
liberação de veículos, serviços da 
Secretaria de Educação, CDHU, 
entre outros.

Segunda via de RG

Quem precisa emitir a se-
gunda via do RG já pode usar os 

meios digitais para obter o do-
cumento sem precisar compare-
cer ao atendimento presencial. 
Pelos totens de autoatendimento 
do Poupatempo ou no aplicativo 
RG Digital SP, da Polícia Civil, o 
cidadão pode solicitar uma nova 
Carteira de Identidade com con-
forto e segurança, sem necessi-
dade de aguardar disponibilida-
de de agendamento nos postos 
para emissão.

Os totens estão disponí-
veis em estações do Metrô e da 
CPTM, shoppings centers, su-
permercados, e unidades do 
Descomplica SP, durante todo 
o horário de funcionamento 
dos estabelecimentos. Os en-
dereços estão no portal www. 
poupatempo.sp.gov.br, na opção 
Locais de Atendimento.

Já o aplicativo RG Digital SP 
está disponível para ser baixado 
gratuitamente no celular, tanto na 
Google Play, quanto na App Store.

Setor de consórcios mantém crescimento em 2021
Um dos setores que vem 

apresentando resultados positi-
vos diante da pandemia é o sis-
tema de consórcios. Após um 
ano de superação em 2020, o se-
tor inicia 2021 com crescimen-
to nas adesões e nos negócios e 
estabilidade no total de parti-
cipantes, de acordo com os nú-
meros apurados em janeiro em 
comparação com dezembro de 
2020. 

O total de consorciados ati-
vos alcançou 7,82 milhões 
(jan/2021), estável em compara-
ção aos 7,83 milhões (dez/2020). 
As vendas em janeiro somaram 
255,66 mil novas cotas, 3,3% 
maior que as 247,46 mil de de-
zembro. Os negócios decorren-
tes das adesões atingiram R$ 
14,64 bilhões, no mês inicial, 
11,8% acima dos R$ 13,10 bi-
lhões do último mês de 2020.

Para Paulo Roberto Rossi, 
presidente executivo da ABAC 
Associação Brasileira de Ad-
ministradoras de Consórcios, 
“mesmo com a virada do ano, o 
comportamento do consumidor 
continuou demonstrando co-
nhecimento da essência da edu-
cação financeira, optando pelo 
consórcio, fato que por si só re-
afirma a consciência de planeja-
mento de aquisições, indepen-
dentemente do mês e apesar da 
Covid-19”.

De acordo com a análise feita 
entre os mesmos períodos anuais, 
o Sistema de Consórcios regis-
trou crescimento de 8,8% entre 
os 7,82 milhões de participan-
tes, de janeiro deste ano, contra 
os 7,19 milhões do mesmo mês do 
ano passado. Ainda neste critério 
de avaliação, as adesões, que che-
garam a 255,66 mil (jan/2021), 
foram 10,1% inferiores às 284,45 
mil anotadas naquele mês de 
2020. Na relação dos negócios de-
correntes, houve alta de 17,4%, 
ao contabilizar R$ 14,64 bilhões 
(jan/2021) versus R$ 12,47 bi-
lhões (dez/2020) passados.

A queda no número de novas 
adesões na comparação entre os 
meses de janeiro de 2020 1 21 é 
justificada pelo efeito da pande-
mia.. “As diferenças de perfor-
mances são consequências dos 
dois primeiros meses de 2020, 
quando ainda não havia a pande-
mia, e os seguintes, março a de-
zembro, já com a influência da 
Covid-19. Portanto, as avalia-
ções dos indicadores devem con-
siderar dois cenários bem dis-
tintos. Um relativo ao bimestre 
inicial do ano passado, janeiro e 
fevereiro, com situação normal, 
mostrando sequência dos bons 
resultados de 2019. O outro, re-
lacionado com dezembro, tendo 
como referência a influência pan-
dêmica no mercado”, esclarece.

Além de apresentar-se como 
uma sólida modalidade de plane-
jamento financeiro, o sistema de 
consórcio tem uma importante 
participação na cadeira produti-
va ao injetar R$ 4,93 bilhões em 
créditos no mês de janeiro. Esse 
número é 14,6% superior aos R$ 
4,30 bilhões do mesmo perío-
do em 2020. Quando relaciona-
dos com o volume de dezembro 
do ano passado, em R$ 5,63 bi-
lhões, houve retração de 12,4%.

Houve 103,51 mil consor-
ciados contemplados (jan/2021) 
contra 106,69 mil (jan/2020), 
com 3,0% de retração. Na com-
paração com o saldo de dezem-
bro, 121,29 mil, a redução atin-
giu 14,7%.

As 255,66 mil vendas foram 
resultados da somatória das 
108,51 mil cotas de veículos le-
ves; 93,95 mil de motocicletas; 
32,39 mil de imóveis; 8,66 mil 
de veículos pesados, 8,02 mil de 
serviços; e 4,13 mil de eletro-
eletrônicos. O volume anotado 
em janeiro ultrapassou a média 
mensal do ano passado que che-
gou a 251,69 mil adesões.

O volume de 103,51 mil con-
sorciados contemplados no mês 
de janeiro deste ano foram pro-
venientes de 47,07 mil cotas de 
veículos leves; 40,21 mil de mo-
tocicletas; 6,23 mil de imóveis; 
3,92 mil de serviços; 2,28 mil 

de eletroeletrônicos; e 3,80 mil 
de veículos pesados. A soma su-
perou a média mensal atingida 
no ano passado de 100,66 mil 
contemplações.

Perspectivas para 2021

As perspectivas do setor 
para 2021 continuam positi-
vas, tendo como foco credibili-
dade do sistema que tem qua-
se deis décadas de atuação e a 
maior consciência por parte do 
consumidor quanto ao planeja-
mento financeiro para a aquisi-
ção de bens e serviços. 

“Com vinte dias úteis em ja-
neiro, os indicadores de vendas e 
de contemplações mantiveram o 
ritmo de dezembro, mostrando 
um comportamento equilibrado 
dos consumidores, dentro das ex-
pectativas da ABAC para 2021”, 
diz Rossi. “Ao sinalizar resulta-
dos, próximos às médias mensais 
de 2020, tanto nas adesões como 
nos contemplados, ficou eviden-
ciado o foco dos participantes no 
planejamento de suas ações fi-
nanceiras, tendo como base o 
Sistema de Consórcios. Vale des-
tacar ainda que as baixas remu-
nerações auferidas nos investi-
mentos, seguem desestimulando 
eventuais aplicações e têm con-
tribuído para novas atitudes”, 
completa.

Reprodução




