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A Gazeta dos Municípios

Entenda como a tecnologia nas 
empresas pode ser uma poderosa 

aliada da sustentabilidade

Onça-parda prenhe é vista
pela primeira vez no
Parque das Neblinas

Não é de agora que a sus-
tentabilidade é uma pauta 
recorrente no meio empre-
sarial; afinal, os cuidados 
com o meio ambiente estão 
cada vez mais indispensá-
veis. Hoje em dia, adotar 
um modelo de negócios 
que seja sustentável já dei-
xou de ser opcional e se 
tornou uma exigência do 
mercado global. As em-
presas que não procuram 
se atualizar com esses as-
pectos não só perdem di-
nheiro, mas também man-
cham sua reputação diante 
do público.
O dever das corporações 
vai além de construir um 
sistema sustentável, mas 
também em colaborar 
com a evolução desse fa-
tor dentro de todo um se-
tor. Porém, apesar de todo 
o conceito ser simples, 
na prática pode ser difícil 
fazer todas as adaptações 
necessárias para, de fato, 
diminuir os impactos ao 
meio ambiente. É por isso 
que nos últimos anos a tec-
nologia vem se mostrando 
tão importante para garan-
tir a sustentabilidade em-
presarial, pois, sem seus 

O Instituto Ecofuturo, or-
ganização mantida pela 
Suzano, identificou a pre-
sença de uma onça-parda 
prenhe no Parque das Ne-
blinas. A reserva ambien-
tal, é localizada em Mogi 
das Cruzes e Bertioga, e 
em outra área da compa-
nhia, em Pindamonhanga-
ba.
O registro foi possível 
a partir da gestão de 15 
câmeras implantadas na 
reserva, um importante 
recurso para o registro e 
monitoramento da bio-
diversidade no Parque e, 
também, para contribuir 
com ações de fiscalização 
e conservação da área. 
Através destas armadilhas 
fotográficas (camera trap), 
foi possível registrar pela 
primeira vez, a aparição 
uma onça-parda (Puma 
concolor) prenhe.
O flagra da espécie em pe-
ríodo de gestação é inédito 
na área, mas o animal já 

avanços, não seria possível 
chegar onde chegamos.
A evolução da tecnolo-
gia caminha junto com as 
nossas maiores necessi-
dades, então naturalmente 
novas formas de preservar 
o meio ambiente foram e 
continuam sendo desen-
volvidas a todo momento. 
Com o bom uso dessas 
tecnologias, é possível 
adotar métodos inovado-
res de produção, evitar o 
desperdício, controlar me-
lhor a emissão de poluen-
tes e muitas outras vanta-
gens. Graças ao excesso 
de dados e informações 
que contamos hoje, é pos-
sível definir com precisão 
os pontos que devem ser 
melhorados e criar um pla-
nejamento estratégico de 
como alcançar esse obje-
tivo.
Ser sustentável não signi-
fica sacrificar o bem-estar 
financeiro da empresa, 
mas, sim, abrir um le-
que de possibilidades que 
contribuam com o meio 
ambiente e a qualidade 
de vida da sociedade. As 
ideias sustentáveis preci-
sam partir da liderança e 

apareceu outras vezes na 
frente das lentes do Par-
que: passeando com filho-
tes, vocalizando, marcan-
do território, arranhando 
árvores, entre outros regis-
tros.
O mamífero, que é o se-
gundo maior felino das 
Américas, é classificado 
como vulnerável. Segundo 
dados do Instituto Chico 
Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICM-
Bio), apesar de estar pre-
sente em todos os biomas, 
sua população encontra-se 
bastante reduzida: na Mata 
Atlântica, estima-se que 
haja apenas 1 mil indiví-
duos.
A reprodução das suçua-
ranas, como também são 
conhecidas, acontece em 
média a cada 2 anos, e o 
período de gestação varia 
aproximadamente entre 80 
e 100 dias, podendo dar à 
luz a até seis crias de uma 
única vez, embora o mais 

serem baseadas nos prin-
cípios da empresa, pois as-
sim as mudanças acabam 
entrando na rotina de uma 
forma mais segura e natu-
ral.
Medidas simples como 
utilizar materiais reciclá-
veis, reaproveitar água, 
economizar energia elétri-
ca ou simplesmente cons-
cientizar seus funcionários 
sobre educação ambiental 
já são uma boa forma de 
começar. 
Profissionais formados 
em engenharia de produ-
ção EAD são qualificados 
para auxiliar no contro-
le dos processos internos 
e, dessa forma, reduzir 
o                        desperdício, 
o que não só salva o meio 
ambiente, como também é 
mais econômico.
Quanto mais empresas se 
dedicarem à sustentabili-
dade e investirem em no-
vas tecnologias que cola-
boram para esse fim, mais 
recursos o setor tecnológi-
co terá para continuar se 
expandindo, realizar no-
vas pesquisas e criar mais 
ferramentas que contribu-
am com esse bem maior.

comum sejam apenas dois. 
Além disso, são animais 
muito ágeis - conseguem 
saltar de alturas de até 
5m - e, diferente de outros 
grandes felinos, como a 
onça-pintada, eles não es-
turram ou urram, sua vo-
calização está mais próxi-
ma a um miado.
“A onça-parda precisa de 
um amplo território para 
habitar. No Parque das 
Neblinas temos 7 mil hec-
tares de Mata Atlântica 
em diferentes estágios de 
regeneração. Confirmar a 
presença da espécie pre-
nhe é um indicativo de que 
seguimos pelo caminho 
correto nos trabalhos de 
restauração e conservação 
da área, pois além de ser 
um local próprio para sua 
circulação, é também um 
ambiente adequado para 
sua reprodução”, afirma 
Paulo Groke, Diretor Su-
perintendente do Instituto 
Ecofuturo.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Beber água em jejum

1 – Para eliminação de toxinas e dejetos do nosso corpo. A água é a grande 
responsável por essa limpeza que eliminada pela urina, fazendo com que 
tudo funcione bem durante todo o dia.
2 – Prevenção de doenças. Beber água em jejum previne doenças, até mes-
mo cardíacas e, ativa o metabolismo, auxiliando a digestão dos alimentos 
que serão consumidos durante o dia.
3 – Alivia os impactos da bebida alcoólica no corpo. Após ingerir bebidas 
alcoólicas, além da água em jejum auxiliar na hidratação do corpo, tam-
bém auxilia os efeitos do álcool para a saúde humana.
4 – Pelos cuidados da pele. Bebendo pelo menos dois copos de água em 
jejum, ela pode auxiliar no rejuvenescimento da pele, deixando-a menos 
ressecadas e com um aspecto saudável.
5 – Melhora o funcionamento intestinal. A água em jejum também é bené-
fica para combater a prisão de ventre, trazendo maior conforto intestinal 
durante o dia.
6 – Auxilia na redução de gordura do corpo. Além de inibir a fome, im-
pedindo que os “beliscos” em aperitivos e guloseimas durante o dia acon-
teçam, beber água em jejum também ajuda a manter o sistema linfático, 
controla os hormônios responsáveis pelo acúmulo de gorduras e aumenta 
a imunidade, prevenindo virose e infecções.
7 – Protege os órgãos. É comprovado que beber água em jejum protege os 
nossos órgãos, dando-os uma porção maior de vitalidade e auxiliando para 
que funcionem bem.
8 – Força e energia para enfrentar o dia. A água em jejum traz energia para 
o corpo, fazendo com que ele desperte e tenha maior disposição logo nas 
primeiras horas.
9 – Ótimo funcionamento do cérebro. Se estamos bem hidratados, as célu-
las recebem sangue oxigenado, fazendo com que o cérebro funcione bem 
e fique esperto.
10 – Diurético. Além da água na sua temperatura normal ter uma série 
de benefícios, beber água morna em jejum também é indicada para quem 
quer emagrecer.

Humor

Depois dos problemas ocorridos na Ásia, o governo brasileiro resolveu 
instalar um medidor de abalos sísmicos, que cobre todo o país. O Centro 
Sísmico Nacional e enviou à Polícia da cidade de Icó, no Ceará, uma men-
sagem que dizia: Possível movimento sísmico na zona. Muito perigoso, 
superior Richter 7. Epicentro a três quilômetros da cidade. Tomem medi-
das urgentes e nos informem os resultados com urgência.
Após uma semana, foi recebido no Centro Sísmico Nacional um telegrama 
que dizia: Aqui é a Polícia de Icó. Movimento sísmico totalmente desarti-
culado. O tal Richter tentou se evadir, mas foi abatido a tiros. Desativamos 
todas as zonas. Epicentro, Epifânio e outros três cabras safados também 
foram detidos. Nós não respondemos antes porque houve um terremoto 
das muléstias, por aqui, que arrasou toda a cidade.

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que pre-
cisamos de alguém. Por mais que tenhamos tudo que queremos ter, um 
dia sempre admitimos que trocaríamos tudo que temos para compartilhar 
quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: A atividade física é um grande fator de pro-
moção da qualidade e de duração da vida. Ande, pratique alongamento, 
dance. Não pare.
Coma como um índio: Evite produtos industrializados. Coma menos gor-
dura. Abuse das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o con-
sumo de açúcar.
Durma como um gato: Descanse o suficiente, espreguice-se. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: Seja disciplinado. Mantenha seu com-
promisso de envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo 
seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: Valorize as coisas boas que a vida nos dá.

Pensamentos, provérbios e citações

Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma batalha sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por todos, deve temer a todos.
Veja a qualidade e logo os defeitos surgirão.
O cão não ladra por valentia e sim por medo.
Ninguém é tão pobre que não possa fazer algum bem.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.    

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso - Processo Admi-
nistrativo Nº 433/2020 – Tomada de Preços Nº 002/2021 – Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ANTÔNIO BARBOSA, CON-
FORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. De acordo com despacho da Sra. Prefeita Municipal, Erica 
Soler Santos de Oliveira, fica determinado o INDEFERIMENTO do re-
curso interposto pela sociedade empresária E. D. DOS SANTOS ME, 
e, via de consequência, manter sua inabilitação. Tendo em vista a 
INABILITAÇÃO de todas as proponentes fica aberto o prazo de até 08 
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação escoi-
madas de seus erros, conforme §3º do Artigo 48 da Lei Nº 8.666/93. 
Potim, 15 de junho de 2021. André Luís Soares de Oliveira - Presi-
dente da Comissão de Licitações.

AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 022/2021 – Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisi-
ções de Serviços Funerários com o Fornecimento de Urnas Mortuá-
rias, Incluindo Suporte, Paramentações e Translado, em Atendimento 
as Famílias em Vulnerabilidade Social do Município de Potim, Confor-
me Termo de Referência e demais Anexos do Edital – A Prefeitura Mu-
nicipal de Potim informa a INABILITAÇÃO da empresa DE CAMPOS 
E DE CAMPOS DINIZ LTDA ME tendo em vista o não atendimento 
ao item 1.2.4 a) do Anexo II do Edital, devido à não comprovação de 
que realizou fornecimento compatível em característica de no míni-
mo 50% do solicitado no presente Edital. A sessão do Pregão citado 
será reaberta para passar-se à fase de manifestação de interposição 
de recurso em 16/06/2021 às 14h00min, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 15 de 
junho de 2021. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 025/2021 – No dia 
15 de junho de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SAN-
TOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº 025/2021, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Ovos de Galinha para Merenda Escolar, à empresa: VALE 
SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME, com valor total de R$ 
121.520,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro 
de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Prefeitura de Caçapava
divulga cronograma de
vacinação antirrábica

Mutirão de limpeza em São 
José retira 72 toneladas de 

lixo da Estrada do Imperador

A Prefeitura de Caçapava 
divulgou nesta terça-feira 
(8) o cronograma de va-
cinação de rotina contra 
a raiva canina e felina. A 
vacinação acontecerá uma 
vez por mês, nos próximos 
seis meses, em locais di-
versos, sempre no período 
da manhã. De acordo com 
a Secretaria de Saúde/
Vigilância em Zoonoses, 
as datas programadas são 
as seguintes: - Dia 19 de 
junho (sábado): Praça da 
Bandeira, das 9h às 13h.
- Dia 13 de julho (terça-
-feira): Sede Comunidade 
Nossa Senhora de Fátima 
- Maria Elmira, das 8h às 

Na última semana, foi rea-
lizado um mutirão de lim-
peza na Estrada do Impe-
rador, na região sul de São 
José dos Campos. Uma 
equipe formada por sete 
trabalhadores se desdo-
brou para retirar todo lixo 
jogado em diversos pontos 
da estrada que tem 1,6 qui-
lômetro de extensão.
Cerca de 72 toneladas de 
lixo foram retiradas das 
margens da estrada, próxi-

12h.
- Dia 17 de agosto (terça-
-feira): Escola Hyeda de 
Mattos Spinelli, das 8h às 
12h.
- Dia 21 de setembro (ter-
ça-feira): Igreja do Me-
nino Jesus - Vila Menino 
Jesus, das 8h às 12h.
- Dia 19 de outubro (terça-
-feira): Escola Luciana de 
Bezerra - Pinus do Iriguas-
su, das 8h às 12h.
- Dia 16 de novembro (ter-
ça-feira): Quadra de Es-
portes de Nova Caçapava, 
das 8h às 12h.
- Dia 14 de dezembro (ter-
ça-feira): Praça de Pieda-
de, das 8h às 12h.

mo à vegetação. Os cami-
nhões tiveram que fazer 18 
viagens para levar o lixo 
até a Regional Sul 2. De lá 
esse material será descar-
tado de forma correta.
A Secretaria de Manuten-
ção da Cidade mantém 
uma rotina de limpeza de 
áreas públicas e faz um 
apelo para que as pessoas 
denunciem na Central 156 
quando virem pessoas su-
jando a cidade desta ma-

Os horários de vacinação 
serão mantidos até o tér-
mino das doses. Seguindo 
protocolos de segurança, 
as pessoas devem manter 
o distanciamento umas das 
outras. O uso de máscara é 
obrigatório.
Para tomar as vacinas os 
cães devem ser conduzi-
dos por pessoas com ida-
de e porte adequados para 
o manejo do animal e, no 
caso de cães bravos ou 
mordedores, de qualquer 
raça, devem utilizar foci-
nheira apropriada. Já os 
gatos devem ser transpor-
tados em caixas apropria-
das e em segurança.

neira. Jogar lixo em áreas 
públicas é crime ambien-
tal, e de acordo com as leis 
municipais 7.815/2009 e 
8.206/2010 a multa para as 
pessoas que jogam lixo em 
lugar errado pode chegar a 
R$26 mil.
A Prefeitura de São José 
dos Campos gasta anual-
mente R$2,8 milhões para 
recolher todo lixo descar-
tado incorretamente em 
toda cidade.
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Homem embarca em ônibus 
no RJ, estupra adolescente e 

é preso em Caçapava

Homem embarca em ônibus 
no RJ, estupra adolescente e 

é preso em Caçapava

Um homem de 28 anos foi 
preso em Caçapava na ma-
nhã desta terça-feira (15) 
por estuprar um adoles-
cente dentro de um ônibus. 
De acordo com a Polícia 
Civil, o homem embar-
cou no Rio de Janeiro com 
destino ao Mato Grosso. 
Durante a viagem, após 
uma parada em Resende 
(RJ), ele teria sentado ao 
lado de um adolescente 
de 15 anos. Em um cer-
to momento do trajeto, a 
vítima foi obrigada, sob 
ameaças, de praticar mas-
turbação para o homem, 
que chegou inclusive a 

- Shopping Pátio Pinda: 
das 8 às 11h e das 13 às 
16 horas: Trabalhadores 
da saúde (1ª e 2ª dose) de 
18 anos ou mais; Estagi-
ários da Saúde que reali-
zam atendimento direto ao 
público, com 18 anos ou 
mais; trabalhadores de clí-
nicas e consultórios (todos 
os profissionais e apoio) 
com 18 anos ou mais; cui-
dadores de idosos ou dou-
las de 18 anos ou mais; 
motoristas e cobradores de 
ônibus do transporte pú-
blico.
- Unidades de saúde: (PSF 
Nova Esperança, PSF Ci-
dade Nova, CISAS Morei-
ra César, CIAF/Saúde da 
Mulher e Centro Dia do 
Idoso),x das 8 às 11 ho-
ras e das 13 às 15 horas; 
(UBS Ipê 2 somente das 8 
às 11 horas): Pessoas com 
55 anos ou mais e sem co-
morbidades; pessoas com 
comorbidades definidas 
pelo Estado com 18 anos 
ou mais; Transplantados, 
pacientes de hemodiálise 
ou síndrome nefrótica am-
bos com 18 anos ou mais; 
pessoas com síndrome 
de down com 18 anos ou 
mais.
- Bosque da Princesa: (8h 
às 11h e das 13h às 15h) 
e UBS Ipê 2 (das 13h às 
15h): Gestantes e puérpe-
ras com e sem comorbida-
des com 18 anos ou mais; 
profissionais da Educação 
Básica com 18 anos ou 
mais; e portadores de de-
ficiência permanente com 
18 anos ou mais.
Segunda dose
- Sala de vacinas CIAF / 
Saúde da Mulher: Gestan-
tes e Puérperas, profissio-
nais da Educação e idosos 
com 62 anos ou mais.
- Unidades de Saúde: (PSF 
Nova Esperança, PSF Ci-
dade Nova, CISAS Mo-

ejacular. No momento que 
o homem foi ao banheiro, 
a vítima aproveitou a au-
sência do autor do crime 
para avisar o motorista.  O 
condutor do ônibus parou 
em um posto da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF)  
na rodovia Presidente Du-
tra, na altura de Caçapava, 
e avisou os policiais sobre 
o que havia acontecido. 
De acordo com a vítima, 
o homem estaria com uma 
máscara facial e com um 
moletom de capuz. Como 
estava escuro por conta 
do horário, que seria por 
volta das 4h, ficou difícil 

reira César, CIAF / Saúde 
da Mulher, Centro Dia do 
Idoso Vila Rica): Idosos 
de 77 anos ou mais
Atente-se às regras gerais 
e específicas:
- Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.
- Os trabalhadores de clí-
nicas, consultórios e pro-
fissionais de saúde pre-
cisam comprovação do 
vínculo empregatício e 
atividade. Os que já rece-
beram a primeira dose na 
data anterior devem seguir 
a data anotada na cartei-
rinha para a aplicação da 
segunda dose.
- Os cuidadores de idosos 
e as doulas devem apre-
sentar documentos, regis-
tro de trabalho ou decla-
ração com todos os dados 
dos empregadores, como 
RG, CPF, endereço com-
pleto, telefone, assinatura.
- Pessoas com síndrome 
de down, pacientes renais 
em tratamento de diálise 
(Terapia Renal Substitu-
tiva) e transplantados em 
uso de imunossupressores 
precisam apresentar lau-
do médico referente ao 
tratamento/diagnóstico. 
Para os últimos, também 
é recomendável a apresen-
tação de receita médica 
do medicamento imunos-
supressor em utilização 
pelo paciente. Originais e 
cópias.
- Qualquer pessoa com 
comorbidades e que inte-
gre os grupos anunciados 
deve apresentar compro-
vante da condição de ris-
co por meio de receitas, 
relatório ou prescrição 
médica. Os cadastros pre-

a identificação. A Polícia 
Civil foi acionada e, após 
investigação no local, 
o autor foi identificado. 
“Começamos a conversar 
com todo mundo e rece-
bemos a informação que o 
autor estaria com uma rou-
pa cinza. Desconfiamos de 
um homem. Perguntamos 
se ele teria um moletom de 
capuz e ele respondeu que 
não. Mas após olharmos a 
mochila dele, vimos o mo-
letom la dentro. Ele aca-
bou confessando o crime”, 
disse o delegado Hugo Pe-
reira. O homem foi preso 
em flagrante. 

viamente existentes em 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) também podem 
ser utilizados. Originais e 
cópias. No caso de pacien-
tes com hipertensão e que 
levarem a receita médica, 
ela deverá conter, no míni-
mo, o nome de dois medi-
camentos para controle da 
doença.
- A orientação vale tanto 
para as pessoas na faixa 
etária quanto para as pes-
soas com down, em hemo-
diálise e transplantados.
- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a car-
teira de acompanhamento 
de pré-natal. As puérperas 
também precisam de cópia 
da certidão de nascimento 
do bebê.
- Os trabalhadores da Edu-
cação devem se cadastrar 
no www.vacinaja.sp.gov.
br/educacao com número 
do CPF, nome completo e 
e-mail. Um link é enviado 
ao e-mail indicado para 
validação e continuidade 
do cadastro. Após a con-
clusão, cada pessoa rece-
be um comprovante com 
QRCode para verificação 
de autenticidade, que deve 
ser apresentado no posto 
de vacinação juntamente 
com RG, CPF e compro-
vante de endereço. Caso a 
pessoa não localize o QR-
Code no e-mail, também é 
possível gerar o compro-
vante por meio do site, di-
gitando o CPF e imprimin-
do o documento.
- Os funcionários das em-
presas vinculadas à Se-
cretaria de Transportes 
Metropolitanos receberão 
um e-mail, enviado pela 
Prodesp, com um QRCo-
de que servirá de compro-
vação para ser vacinado, 
junto com uma identida-
de funcional e documento 
pessoal.
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Startup “Take and Go” leva
modelo de negócio para dentro 
dos condomínios residenciais

Os condomínios residen-
ciais estão se transforman-
do em verdadeiros hubs 
de negócios. É que com as 
regras de distanciamento e 
a restrição de circulação, 
impostas pela pandemia 
do novo coronavírus, o nú-
mero de pessoas que pas-
saram a ficar mais tempo 
dentro do próprio lar au-
mentou e a conveniência 
e a agilidade tornaram-se 
uma estratégia para esti-
mular a relação de consu-
mo dos condôminos. 
Uma dessas empresas que 
enxergaram nestes lo-
cais um campo fértil para 
unir tecnologia de ponta e 
mostrar que se o consumi-
dor não pode ir ao varejo, 
o varejo pode ir até ele, é 
a Take and Go, uma star-

tup que, com o uso de In-
teligência artificial e uma 
parceria exclusiva com a 
Ambev, criou uma ven-
ding machine, chamada de 
‘vending coolers’, que dis-
ponibiliza diversos rótulos 
de cervejas geladas nas 
áreas comuns dos condo-
mínios, durante 24 horas 
por dia. 
A plataforma é inovadora 
e se multiplica rapidamen-
te pelos condomínios, que 
não tem custo nenhum. 
Através de poucos cliques 
pela tela do smartphone, 
sem necessidade de tocar 
em maquininhas de cartão 
de crédito ou ter dinheiro 
e moedas à mão, a cer-
vejeira é destravada por 
meio de escaner de um 
QR Code afixado na porta 

da geladeira e, com uma 
tecnologia própria capaz 
de identificar qual item foi 
retirado, faz a cobrança 
de maneira automática no 
cartão de crédito cadastra-
do. 
A Take and Go garante 
ainda mais segurança e 
impede que a geladeira 
seja acionada por menores 
de 18 anos.
A empresa tem como pers-
pectiva investir R$ 40 mi-
lhões em 2021 com quatro 
mil máquinas instaladas. 
De olho no futuro, o obje-
tivo é chegar a 2022 com 
um faturamento de R$ 200 
milhões e 20 mil coolers e 
utilizar a tecnologia para a 
venda de outros produtos, 
como refrigerante, carnes 
e sorvetes.


