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A Gazeta dos Municípios

Suzano abre 60 vagas para seu 
Programa de Estágio

Como funcionam os softwares de 
base de conhecimento

A Suzano, uma das melho-
res empresas para traba-
lhar no Brasil pelo Great 
Place to Work (GPTW), 
abre as inscrições para seu 
Programa de Estágio. Ao 
todo, serão disponibiliza-
das 60 vagas para estudan-
tes com graduação previs-
ta entre junho de 2022 e 
junho de 2023.
Para fortalecer a diversi-
dade em seus programas, 
a companhia aceitará ins-
crições de estudantes de 
curso Superior em todas 
as áreas de atuação e não 
exigirá a obrigatoriedade 
de um segundo idioma, 
exceto para vagas pontu-
ais que atuam diretamente 
com mercado externo. O 
processo será 100% on-li-
ne e contará com três eta-
pas principais: inscrições 
(março/abril), avaliação 
(abril), além de dinâmica 
de grupo e etapa final, a 
serem realizadas em maio.
As vagas são para suas 
Unidades em Aracruz e 
Cachoeiro do Itapemirim, 
ambas no Espírito Santo; 
São Paulo, Jacareí, Itape-
tininga, Limeira e Suzano, 
todas no Estado de São 
Paulo; Imperatriz (Mara-

Para quem tem um co-
mércio, empresa ou com-
panhia, é fundamental 
estabelecer relações dura-
douras com seus clientes. 
Para além do ato da ven-
da, que é o fundamental, 
saber cultivar a proximi-
dade com o público pode 
ser decisivo para que o seu 
negócio prospere e cresça 
amparado em uma rede de 
compradores fiéis e enga-
jados. Por isso, um sof-
tware de base de conhe-
cimento tende a ser uma 
boa opção para quem quer 
fazer novos investimentos, 
sobretudo na área da tec-
nologia.
A base de conhecimento 
software pode fazer um 
trabalho essencial em seus 
negócios. Pesquisas mos-
tram que ganhar um novo 
cliente pode custar até 25 
vezes mais no quesito in-
vestimento em relaciona-
mento do que manter um 
existente. Então, após o 
ponto de venda, é muito 
importante continuar a se 
comunicar com seus clien-
tes regularmente. Uma das 
melhores plataformas para 
fazer isso pode ser encon-
trada em https://crisp.chat/
pt/knowledge/.
A interação de um cliente 
com sua marca continua 
por muito tempo após a 
compra. Essa conscienti-
zação pode ter um impac-
to decisivo na sua marca e 
influenciar a estratégia de 
marketing e o atendimento 
prestados ao público. Mas, 
como um software de base 
de conhecimento entra 
nesse plano?
Em geral, uma base de 
conhecimento é um repo-
sitório centralizado de in-
formações: uma biblioteca 
pública e um banco de da-
dos de informações rela-
cionadas sobre um assunto 
específico podem ser con-
siderados exemplos de ba-
ses de conhecimento.
O software de base de 
conhecimento funciona 
como uma espécie de re-

nhão); Três Lagoas (Mato 
Grosso do Sul); Mucuri 
(Bahia); e Belém (Pará).
Com o início das ativida-
des em agosto, os selecio-
nados e as selecionadas 
irão atuar em diversas 
áreas da companhia, como 
Tecnologia da Informação, 
Relações Institucionais, 
Sustentabilidade Institu-
cional, Negócios, Saúde e 
Segurança, Suprimentos e 
Logística, Comunicação e 
Marca, Desenvolvimento 
Socioambiental, Marke-
ting, Gente e Gestão, além 
das operações florestais, 
entre outras.
“No Programa de Estágio 
Suzano, nós consideramos 
os talentos com proativi-
dade e que acreditem ao 
máximo em seu poten-
cial, pois entendemos que 
é essa determinação que 
faz a diferença no dia a 
dia. Ao longo do progra-
ma, nós preparamos esses 
jovens para desenvolver 
diferentes habilidades a 
partir da constante troca 
de experiências, valorizan-
do o perfil empreendedor, 
e esperamos a cada edição 
renovar o olhar desses es-
tagiários e estagiárias em 

positório virtual, online, 
que possibilita às pesso-
as tirarem dúvidas sobre 
determinados assuntos ou 
produtos, servindo tam-
bém como sistema de or-
ganização e recuperação 
de informações para orga-
nizações.
Um software de base de 
conhecimento bem or-
ganizado pode significar 
economia de recursos hu-
manos e financeiros da 
companhia, impactando 
também na diminuição da 
quantidade de tempo gasto 
pelo funcionário tentando 
encontrar informações so-
bre determinado assunto.
É importante dizer que 
uma base de conhecimen-
to não deve ser confundi-
da com uma seção estática 
de informações, mas um 
recurso dinâmico que é 
sempre atualizado, como 
preconiza grande parte das 
movimentações tecnológi-
cas dos nossos tempos.
Quando você concede aos 
seus clientes acesso a uma 
biblioteca de documentos 
e ferramentas que expli-
cam tudo sobre o seu pro-
duto, você os incentiva a 
se ajudar e usar seu produ-
to da melhor maneira pos-
sível. E esse acesso pode 
ser importante na aquisi-
ção de novos clientes.
Um software de base de 
conhecimento oferece aos 
seus clientes a chance de 
resolver seus problemas 
sem a sua ajuda. Você 
pode responder a todas as 
perguntas antes que eles 
tenham que perguntar. Ou 
seja: solucionar problemas 
sem mobilizar nenhuma 
peça da sua equipe. A au-
tonomia proporcionada ao 
cliente também é algo es-
sencial para fidelizar esse 
comprador.
Uma base de conhecimen-
to abrangente pode reduzir 
significativamente o nú-
mero de telefonemas que 
seus clientes precisam fa-
zer para encontrar respos-
tas para seus problemas. 

direção ao protagonismo 
em suas carreiras”, afirma 
Luiza Xavier, gerente de 
Gente e Gestão da Suzano.
A companhia oferece be-
nefícios como bolsa-au-
xílio compatível com o 
mercado, carga horária 
flexível - entre 30 e 40 
horas semanais -, assis-
tência médica e seguro 
de vida, vale-refeição (ou 
refeitório nas unidades in-
dustriais), vale-transporte 
(ou fretados nas unidades 
industriais) -  com auxílio 
combustível na unidade 
Limeira - GymPass (ape-
nas nas unidades do Es-
critório Faria Lima - São 
Paulo - e São Bernardo do 
Campo - SP), bolsa adicio-
nal vinculada ao desempe-
nho e ao projeto do estagi-
ário, além de um plano de 
desenvolvimento diferen-
ciado.
Os (as) interessados (as) 
em participar do Pro-
grama de Estágio da 
Suzano devem realizar 
as inscrições até o dia                                                
27 de abril por meio do 
site da Cia de Talentos: 
https://www.grupociade-
talentos.com.br/estagiosu-
zano20212.

Dê a eles mais tempo livre 
e você terá clientes mais 
satisfeitos, que sejam leais 
à sua marca e mais pro-
pensos a recomendá-lo a 
seus amigos e familiares.
Quando seus clientes es-
tão satisfeitos, as taxas de 
retenção aumentam e isso 
significa sucesso nos ne-
gócios a longo prazo, ven-
das consistentes e receita 
mais alta. A lógica é sim-
ples. O que faz um cliente 
desistir de uma determi-
nada empresa é ter visto 
nela algum problema. Se 
seu suporte ao cliente é 
exemplar e capaz de ante-
cipar possíveis problemas, 
então menos clientes farão 
a opção pelo concorrente.
Outro fator decisivo para 
ter e desenvolver softwa-
res de base de conheci-
mento tem como objetivo 
ganhar notoriedade online. 
Sempre que uma empresa 
investe nesse segmento e 
os resultados são positi-
vos, a repercussão nas re-
des sociais é instantânea. 
E, hoje, qualquer aquisi-
ção feita pelo cliente é an-
tecedida por uma busca do 
produto ou da empresa na 
internet.
Os benefícios em ter base 
de conhecimento, como 
mostramos, são variados. 
Esse software reduz pro-
blemas tanto para seus 
clientes quanto para a 
equipe de suporte ao pú-
blico. 
Os clientes conseguem o 
que querem, quando que-
rem, sem necessidade de 
interação humana.
Ao mesmo tempo, seus 
funcionários gastam me-
nos tempo lidando com ta-
refas repetitivas e podem 
se concentrar em questões 
mais que de fato são re-
levantes. É uma situação 
ganha-ganha, na qual você 
consegue criar interações 
positivas entre seus clien-
tes e sua marca, ao mesmo 
tempo em que mantém 
seus funcionários ocupa-
dos em tarefas criativas.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou 
a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O pro-
gresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É 
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando. 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 243, Termo nº 7355
Faço saber que pretendem se casar DANIEL APARECIDO GONÇALVES JÚNIOR e DANIELA 
GOMES ALFANO GAMA LIMA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Campos do Jordão-SP, 
nascido no dia 24 de setembro de 1992, de estado civil divorciado, de profissão encanador, residente 
e domiciliado na Rua Delsa Cristina dos Reis, nº 32, Bloco B, Céu Azul, Campos do Jordão/SP, filho 
de DANIEL APARECIDO GONÇALVES, de 47 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascido na 
data de 05 de dezembro de 1973 e de IZABEL CRISTINA DA SILVA GONÇALVES, de 45 anos, 
natural de Campos do Jordão/SP, nascida na data de 08 de maio de 1975, ambos residentes e domi-
ciliados em Campos do Jordão/SP. A habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 25 de de-
zembro de 1996, de estado civil solteira, de profissão administradora, residente e domiciliada na Rua 
Serra Negra, nº 115, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filha de DIRCEU GAMA LIMA, falecido em 
Taubaté/SP na data de 26 de janeiro de 2007 e de PATRICIA PAULA GOMES ALFANO LIMA, de 
49 anos, natural de Sâo Paulo/SP, nascida na data de 16 de junho de 1971, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 
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Quer mais produtividade? Considere o revestimento acústico para parede
A poluição sonora é uma 
constante em grandes ci-
dades. A fiscalização de 
ruídos nem sempre é eficaz 
e muitas vezes depende da 
iniciativa dos incomoda-
dos para que seja realiza-
da, tanto no contexto do-
méstico quanto comercial.
Nos ambientes de trabalho, 
a presença de ruídos é um 
fator bastante relevante na 
produtividade dos empre-
gados. Um estudo de 2012 
conduzido pelo professor 
Cheuk Ming Mak, da Uni-
versidade Politécnica de 
Hong Kong, avaliou a in-
fluência de vários compo-
nentes ambientais sobre a 
produtividade de trabalhos 
de escritório e concluiu 
que o som e a temperatura 
eram os que mais influen-
ciavam a capacidade de 
gerar resultados.
O barulho de conversa, o 
tocar de telefones e o som 
de máquinas foram detec-
tados como as três fontes 
de ruídos mais perturbado-
res, embora alguns empre-
gados fosse também sen-
síveis aos sons de portas, 
de fundo e outros ruídos 

internos e externos.
Nesse contexto, a redução 
de ruídos no ambiente de 
trabalho pode não apenas 
gerar um maior conforto 
à força de trabalho, mas 
também aumentar a pro-
dutividade da empresa.
No Brasil, os prédios mais 
modernos devem se ade-
quar a padrões de conforto 
acústico. Normas técni-
cas são definidas e imple-
mentadas regularmente, 
conforme as tecnologias 
e padrões de construção 
evoluem.
Atualmente, a Norma Bra-
sileira 10152 (ou NBR 
10152) determina os pa-
drões de conforto acústico 
para diversos tipos de am-
bientes.
Entretanto, escritórios e 
outros negócios sediado 
em prédios mais antigos 
ou naqueles que não se 
conformam aos padrões 
de construção também 
podem passar por proces-
sos corretivos para reduzir 
a propagação de ruídos, 
por meio do revestimento 
acústico para paredes.
Processos de revestimento 

acústico para paredes
O revestimento acústi-
co para paredes pode ser 
aplicado em diversos tipos 
de ambientes, mas assu-
me diferentes formas em 
contextos para variados, 
que demandam controle 
de ruído mais ou menos 
potente.
Em ambientes industriais, 
por exemplo, a necessida-
de de contenção de ruídos 
tende a ser mais intensa. 
A presença de maquinário 
pesado em indústrias pode 
gerar barulho tanto intenso 
quanto constante e ambas 
essas características têm 
impacto sobre a saúde dos 
trabalhadores.
Portanto, o revestimento 
acústico para paredes com 
lã de rocha são uma opção 
comum para o controle 
sonoro. A grossura das 
paredes tende a ser maior, 
incluindo o erguimento de 
paredes duplas nesse tipo 
de ambiente. Essas solu-
ções de tratamento e estru-
turas podem ser eficazes 
tanto para reduzir a pro-
pagação de ruídos internos 
quanto externos.

Por outro lado, imóveis 
comerciais de outra natu-
reza, como lojas e escritó-
rios, muitas vezes podem 
se beneficiar do revesti-
mento acústico para pare-
des com espumas acústi-
cas. A lã de rocha também 
é um material maleável e 
versátil para controle so-
noro.
Outra alternativa de re-
dução de ruído com im-
plantação prática são as 
paredes de drywall. São 
estruturas de chapas de 
gesso acartonadas suspen-
sas por estruturas de aço 
galvanizado, que podem 
compor ambientes inteiros 
acusticamente confortá-
veis e com paredes menos 
grossas. Assim, permite 
adaptações mais simples, 
caso necessário.
Esses tipos de tratamen-
to acústico podem ajudar 
mesmo a reduzir a propa-
gação sonora de ambientes 
naturalmente barulhentos.
Os frequentadores de 
praças, restaurantes, ba-
res, shopping centers, por 
exemplo, podem relevar 
o volume alto de falatório 

e outros barulhos, mas os 
trabalhadores desses am-
bientes e as pessoas do 
entorno absorvem esses 
ruídos sem querer.
Nesse contexto, o reves-
timento acústico é o meio 
possível para aumentar 
o bem-estar, embora não 
neutralize os sons. 
A poluição sonora no tra-
balho remoto
Com o crescimento da ten-
dência de adesão ao traba-
lho remoto, muitas condi-
ções de ambiente laboral 
são flexibilizadas. Algu-
mas pessoas têm grandes 
dificuldades em organizar 
um espaço adequado para 
um cotidiano produtivo.
No entanto, aqueles que 
conseguem organizar um 
bom espaço para o traba-
lho remoto muitas vezes 
optam por escutar música 
enquanto desempenham 
suas tarefas. Embora mui-
ta gente considere cômo-
do ou agradável proceder 
dessa maneira, a música 
surte interferência nega-
tiva sobre a capacidade 
criativa para resolver de-
safios cotidianos.

A conclusão foi obtida 
mediante experimentos 
e publicada num estudo 
contido na revista Applied 
Cognitive Psychology, em 
2019. Por outro lado, o hu-
mor de quem se submetia 
à exposição da música ao 
desempenhar as tarefas era 
maior em comparação aos 
indivíduos testados em si-
lêncio.
O controle de ruídos em 
ambiente doméstico tam-
bém pode ser muito va-
riado: em alguns casos, 
basta escolher entre ouvir 
ou não a música, fechar ou 
abrir uma porta; noutros 
casos, pode haver exposi-
ção a ruídos externos, ba-
rulhos de criança e outras 
preocupações internas.
Se uma reforma ou o tra-
tamento acústico podem 
ser soluções drásticas ou 
custosas demais para um 
arranjo de trabalho que 
pode ser apenas temporá-
rio, o uso de protetores au-
riculares ou fones de isola-
mento de ruído podem ser 
soluções baratas e eficazes 
para contornar esse tipo de 
problema.
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Pagamento do novo auxílio emergencial começa na próxima terça-feira, 6

Artrofim: Acabe com suas dores
de forma natural e segura

Confira o pronunciamen-
to sobre o início do paga-
mento do auxílio
Milhões de famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
social começam a receber, 
na próxima terça-feira, 
6, a primeira das quatro 
parcelas do novo auxílio 
emergencial. O governo 
federal prevê conceder o 
benefício a cerca de 45,6 
milhões de pessoas, este 
ano.
Os recursos serão deposi-
tados nas contas digitais 
que abertas pela Caixa 
para os beneficiários no 
ano passado.
Calendário
Na terça-feira, 6, come-
çam a receber os trabalha-
dores informais, microem-
preendedores individuais, 
desempregados e outras 
pessoas afetadas pela pan-
demia da covid-19 nas-
cidas no mês de janeiro, 
além de integrantes do Ca-
dastro Único do governo 
federal.
Beneficiários do Bolsa Fa-
mília receberão de acordo 
com o calendário habitu-
al do programa, que, em 
abril, começa a ser pago 
no dia 16.
As pessoas não terão di-
reito a sacar os recursos no 
mesmo dia em que recebe-
rem, conforme explicou o 
presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, durante anún-
cio feito no Palácio do Pla-
nalto, esta manhã.
O objetivo do escalona-
mento é motivar as pesso-

As dores nas articulações 
ou “dores nas juntas”, 
como é popularmente co-
nhecida, afetam milhares 
de pessoas espalhadas 
pelo mundo. Elas podem 
ser um verdadeiro incô-
modo, podendo até mes-
mo, reduzir nossa qualida-
de de vida.
Foi exatamente para evitar 
que isso aconteça que o ar-
trofim foi criado. 
Ele tem como principal 
objetivo dar mais saúde 
às articulações, garantin-
do mais mobilidade, alívio 
da dor e promovendo a 
chance de aproveitar ple-
namente as atividades do 
cotidiano.
As dores articulares não 
costumam ser um proble-
ma grave, mas sim uma 
indicação de problemas 
mais sérios no seu corpo, 
como:
Gota;
Artrite;
Bursite;
Tendinite;
Epicondilite;
Lesões e torções.
Infecções por vírus, como 
os conhecidos Zika, Chi-

as a usarem os dispositivos 
digitais e, assim, evitar a 
ida a bancos e agências 
lotéricas. “Nossa expecta-
tiva é que mais da metade 
das pessoas realize o pa-
gamento de contas digital-
mente”, disse Guimarães. 
“Já temos tudo muito bem 
organizado. Vamos mini-
mizar as filas, pagando o 
mais rápido possível, com 
o mínimo de aglomera-
ção possível”, acrescentou 
Guimarães.
O calendário completo de 
pagamentos e saques cons-
ta da Portaria nº 622, que 
o Ministério da Cidadania 
publicou nesta quarta-fei-
ra, 31, no Diário Oficial da 
União.
Cerca de R$ 44 bilhões fo-
ram destinados ao auxílio 
emergencial por meio da 
promulgação da Emenda 
Constitucional 109/2021, 
a chamada PEC Emergen-
cial.
A emenda constitucional 
abriu caminho para que o 
governo federal ultrapasse 
o limite do teto de gastos, 
sem comprometer a meta 
de resultado fiscal primá-
rio e sem afetar a chamada 
regra de ouro (espécie de 
teto de endividamento pú-
blico para financiar gastos 
correntes).
Parcelas
Conforme destacou o mi-
nistro da Cidadania, João 
Roma, durante o anúncio 
desta manhã, as quatro 
parcelas de, em média, R$ 
250, serão pagas a uma 

kungunya e dengue tam-
bém podem levar a infla-
mação das articulações, 
resultando em muita dor.
Além disso, a má postura, 
pode também levar a ter 
um maior estresse nas jun-
tas, causando a dor. Mas 
a causa mais comum é a 
idade, conforme envelhe-
cemos há uma queda natu-
ral da massa óssea, dimi-
nuindo nossa mobilidade 
e força.
Seja qual for o motivo 
das suas dores, o Artrofim 
funciona de maneira rá-
pida para aliviar todos os 
sintomas, proporcionando 
mais qualidade de vida e 
bem estar, para que possa 
ter uma vida mais plena e 
saudável.
Quer saber mais sobre esse 
produto? Acompanhe a 
leitura abaixo e veja seus 
benefícios e usos.
O que é Artrofim?
O artrofim é um produto 
que vem ganhando popu-
laridade, principalmente 
por sua eficácia garantida, 
ele é um método 100% na-
tural de tratar as inflama-
ções e garantir mais saúde 

pessoa por família, sendo 
que mulheres chefes de 
família receberão R$ 375, 
enquanto indivíduos que 
vivem só – família unipes-
soal – receberão R$ 150.
Do valor total estabeleci-
do pelo Congresso Nacio-
nal, R$ 23,4 bilhões serão 
destinados ao público já 
inscrito em plataformas 
digitais da Caixa, R$ 6,5 
bilhões para integrantes do 
Cadastro Único do Gover-
no Federal e R$ 12,7 bi-
lhões para atendidos pelo 
Bolsa Família.
“Este é um alento para o 
povo brasileiro. São recur-
sos públicos direcionados 
para o brasileiro vulnerá-
vel, para as pessoas que 
estão passando muitas 
dificuldades”, comentou 
Roma, lembrando que o 
auxílio será concedido au-
tomaticamente ao traba-
lhador informal com renda 
per capita de até meio sa-
lário mínimo e renda men-
sal total de até três salários 
mínimos que recebeu o 
benefício em dezembro 
de 2020 e que continue 
fazendo jus à ajuda fede-
ral. “O auxílio é uma fer-
ramenta para minimizar 
o sofrimento e fazer com 
que nosso povo consiga 
superar esta pandemia.”
Atividade econômica
Durante o anúncio, o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
voltou a defender a ne-
cessidade de retomada 
de atividades comerciais. 
“Tínhamos e temos dois 

às articulações.
Em sua composição en-
contramos uma combi-
nação perfeita de coláge-
no tipo 2 e antioxidantes 
como o alfa-a tocoferol e 
ácido ascórbico. Elas são 
responsáveis por:
Colágeno tipo 2: trabalha 
diminuindo o desgaste 
nas articulações e atua na 
reconstrução das cartila-
gens;
Alfa-Tocoferol: também 
conhecida como vitamina 
E, é um poderoso antioxi-
dante que evita a oxidação 
sobre as estruturas corpo-
rais e facilita a ação rege-
nerativa;
Ácido Ascórbico: tam-
bém chamado de vitamina 
C é um antioxidante que 
aumenta sua imunidade. 
Além disso, atua na fabri-
cação de colágeno, poten-
cializando sua ação.
Benefícios
O primeiro de seus benefí-
cios, como já mencionado, 
é ele ser totalmente natu-
ral. Ele é seguro, não apre-
senta efeitos colaterais, o 
que o torna um grande di-
ferencial. Além disso, ele 

pode:
Aliviar inchaços e lesões;
Acabar com a inflamação;
Proporcionar mais flexibi-
lidade e mobilidade;
Promover melhora na saú-
de dos músculos;
Restaurar as juntas que es-
tão desgastadas;
Propor melhor proteção e 
reparo as células.
Não o bastante, ele ainda 
tem ação rápida e com re-
sultados a longo prazo. Ou 
seja, você não irá esperar 
meses para notar os resul-
tados, já na primeira sema-
na a redução das dores já é 
notável.
Na segunda e terceira se-
mana, você já sente uma 
melhora significativa na 
mobilidade e flexibilida-
de, poderá viver sem do-
res, além das articulações 
serem regeneradas.
Mecanismo de ação
O colágeno tipo 2 é o 
composto principal do 
Artrofim, pois ele esti-
mula a recomposição da 
cartilagem, um tecido que 
cobre as articulações e                             
protege os ossos contra 
impactos e lesões, além de 

melhorar as movimenta-
ções do corpo.
Dessa forma, o suplemen-
to reduz a dor logo na pri-
meira semana, anteceden-
do a regeneração articular. 
O artrofim é um produto 
confiável, age reduzindo 
as inflamações das articu-
lações, deixando-as mais 
lubrificadas, o que protege 
a cartilagem da degrada-
ção. 
Além disso, ao fazer o uso 
desse suplemento, terá 
uma redução no inchaço 
e na rigidez, iniciando o 
processo de reconstrução 
articular. Garantindo um 
maior conforto e mais mo-
bilidade.
Portanto, o intestino pode 
absorvê-lo de forma ime-
diata, o enviando direta-
mente para as juntas por 
meio da corrente sanguí-
nea, o que faz com que ele 
tenha mais velocidade de 
reação.
Contraindicação
Não há nenhuma contrain-
dicação para esse produ-
to, podendo ser usado até 
mesmo por pessoas com:
Problemas cardíacos;

Hipertensão;
Obesidade;
Diabetes. 
Porém recomendamos que 
procure orientação médica 
antes de iniciar qualquer 
suplementação.
Além disso, ele tem libera-
ção da Anvisa, o que com-
prova a garantia de sua efi-
cácia e sua segurança.
Conclusão
Se você sofre com dores 
articulares, sabe como 
esses problemas podem 
atrapalhar a sua qualida-
de de vida, impedindo que 
consiga realizar tarefas 
simples do dia a dia, além 
de se entupir de remédios 
para dor que não resolvem 
nada.
Porém, o artrofim pode 
ajudar a mudar esse qua-
dro da sua vida, de forma 
natural, eficaz e segura. 
Esse suplemento ajuda a 
reduzir as dores, além de 
promover saúde para as 
articulações.
Ele pode ser usado por 
qualquer pessoa e não 
apresenta efeitos colate-
rais, o que o transforma na 
melhor opção para você.

inimigos: o vírus e o de-
semprego. E não é ficando 
em casa que vamos so-
lucionar este problema”, 
declarou o presidente, 
criticando as medidas que 
restringem o funciona-
mento de atividades consi-
deradas não essenciais.
“Esta política continua 
sendo adotada. O espíri-
to dela era buscar achatar 
a curva de contaminação 
enquanto os hospitais se 
preparavam com leitos de 
UTI e respiradores, para 
que pessoas não viessem a 
perder suas vidas por falta 
de atendimento. O gover-
no federal dispensou bi-
lhões de reais para a Saúde 
e sabe que não pode conti-
nuar por muito tempo com 
este auxílio [emergencial], 
que é um custo para toda a 
população e pode desequi-
librar nossa economia”, 
declarou Bolsonaro.
“O Brasil tem que voltar a 
trabalhar. A fome está ba-
tendo cada vez mais forte 

na casa destas pessoas. Eu 
temo por problemas so-
ciais gravíssimos no Bra-
sil. O [valor do] auxílio é 
pouco, reconheço, mas é o 
que a nação pode dispen-
sar à população”, acres-
centou.
Ele apelou para que gover-
nadores e prefeitos “reve-
jam” a adoção de medidas 
restritivas que, segundo o 
presidente, em alguns ca-
sos, “superam, e muito, o 
que seria [a decretação] de 
um estado de sítio”.
“A população não só quer, 
como precisa trabalhar. 
Nenhuma nação se susten-
ta por muito tempo com 
este tipo de política. Que-
remos voltar à normalida-
de o mais rápido possível”, 
enfatizou o presidente.
Ele destacou que, em ter-
mos de vacinação, o Brasil 
está “em uma posição bas-
tante privilegiada” quando 
comparado a outros países. 
O Brasil atingiu, ontem, a 
marca de 8% da população 

vacinada com a primeira 
dose. “Gostaríamos de ser 
o primeiro, mas fazemos o 
possível para atender à po-
pulação com vacinas”.
Auxílio emergencial em 
2020
Em 2020, o governo fe-
deral destinou R$ 295 bi-
lhões ao pagamento do au-
xílio emergencial e de sua 
extensão, beneficiando di-
retamente a 68 milhões de 
pessoas.
Instituída pela Lei nº 
13.982, de 2 de abril de 
2020, a ajuda foi paga em 
cinco parcelas de R$ 600 
ou R$ 1.200 para mulhe-
res provedoras de família 
monoparental, enquan-
to a extensão do auxílio 
emergencial (MP nº 1000 
– MIL) teve até 4 parcelas 
de R$ 300 para o público 
geral e de R$ 600 para a 
cota dupla.
Na página do Ministério 
da Cidadania é possível 
esclarecer dúvidas sobre o 
auxílio emergencial.


