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Pindamonhangaba instala
mais 200 novas lixeiras
fabricadas artesanalmente

As lixeiras de madeira são
produzidas artesanalmente
através da Oficina de Marcenaria, administrada pelo
Fundo Social de Solidariedade. A ação é uma parceria do Fundo Social com
a Secretaria de Governo e
Serviços Públicos.
Com a doação de pallets
de empresas do município, os alunos do curso de
marcenaria transformam
as madeiras em lixeiras.

Além desse equipamento,
são produzidos também
bancos, floreiras, entre outros.
O projeto teve início em
2018 e em dois anos foram instaladas cerca de
500 novas lixeiras em diversos espaços públicos.
Neste ano, o trabalho recebeu um reforço e diversas
avenidas movimentadas
de Moreira César e outros
bairros de Pindamonhan-

gaba também receberam o
material.
“Recebemos as lixeiras
do Fundo Social e nossa
equipe realiza o trabalho
de perfuração do solo e fixação das lixeiras.
Fizemos em diversas ruas
da região central, toda
extensão do Anel Viário,
entre outros locais”, concluiu o secretário adjunto,
José Antônio Ferreira Filho.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional planeja monitorar em tempo real
obras conveniadas com os municípios
A Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional deu início à elaboração
de um projeto que prevê
monitorar em tempo real
obras de infraestrutura que
estão em andamento no
Estado e que são custeadas
por convênios celebrados
entre o Governo de São
Paulo e as Prefeituras. A
previsão é que no próximo
mês diversas cidades paulistas já recebam os equipamentos de observação
on-line (câmeras) para os
primeiros testes e ajustes.
O objetivo da iniciativa
é contribuir no acompanhamento e no monitoramento de obras que são de
encargo dos municípios
quanto à abertura de processo licitatório, contratação das empresas responsáveis pelas intervenções
e execução, a fim de se
evitar atrasos no cronograma de entrega das construções e paralizações. As
cidades, vale lembrar, são
ainda responsáveis pelas
medições dos projetos. Ao
Estado cabe disponibilizar
às Prefeituras os recursos

financeiros celebrados por
meio de convênio.
“A intenção do Governo
de São Paulo é fazer com
que as obras de nossos
convênios, que são investimentos do Estado e de
responsabilidade das Prefeituras na execução, sejam paralisadas em razão
de entraves administrativos ou por problemas no
projeto”, observa Marco
Vinholi, secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional.
Para tanto, câmeras serão instaladas próximas
dos locais onde ocorrem
as obras, permitindo que
uma equipe da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional acompanhe o dia a dia e em
tempo real a evolução das
intervenções. Servidores
do Governo de São Paulo
também poderão identificar de forma on-line contratempos nos projetos em
tempo de saná-los:
Em reunião realizada na 6ª
feira (12/2) entre Vinholi,
o diretor de Planejamento e Projetos da Compa-

nhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano
(CDHU), Silvio Vasconcelos, e técnicos dos dois
órgãos, ficou acertado que,
nas próximas semanas, as
câmeras começarão a ser
instaladas em algumas cidades paulistas com obras
em andamento e que são
financiadas por convênio.
A CDHU dará suporte às
ações de monitoramento.
A Secretaria de Desenvolvimento Regional contabiliza atualmente cerca
de 800 convênios em andamento no Estado, que
vão desde pavimentação
asfáltica à canalização de
córregos, passando por
construção de edificações
de diversas naturezas,
como praças e viadutos,
por exemplo.
A princípio, serão instaladas câmeras nas áreas externas de obras consideradas de grande porte.
Já
as
intervenções
catalogadas como de
pequeno
porte
serão
monitoradas por meio de
imagens captadas com
drones.
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O que é Godex?
O Godex (USDT) é a
stablecoin mais popular
do mundo. Como tal, ela
atende a vários propósitos
no mercado, tornando-se
uma criptomoeda central
em muitas estratégias de
investidores.
Hoje em dia, o Godex ajuda a dar liquidez e uma
proteção contra a volatilidade do mercado. E ele é
capaz disso por ser o que
se conhece como stablecoin.
Se você der uma olhada
em um conversor de criptomoedas e examinar a
variação do Godex, verá
como isso fica claro.
O que são stablecoins?
Stablecoins são instrumentos de blockchain que
têm seu valor atrelado a
commodities externas.
As vantagens que essas
moedas trazem ao mercado são inegáveis. Por um
lado, a sua estabilidade
ajuda a reduzir a volatilidade das criptomoedas
como um todo. Os investidores dependem das stablecoins como forma de
escapar dos mercados de
baixa sem converter os
fundos de volta em moedas fiduciárias.
Na maioria dos cenários
da stablecoin, o token terá
seu valor atrelado a uma
moeda fiduciária. No caso

do Godex, o USDT tem
seu valor atrelado ao dólar
americano. Em essência, 1
USDT equivale a 1 dólar.
Além disso, qualquer pessoa pode optar por resgatar seu $1 em moeda fiduciária por meio da Godex
Unlimited quando quiser.
Curiosamente, o Godex
contribuiu para a criação
de uma nova classe de
stablecoins. Hoje, existem várias stablecoins
fiduciárias. Além disso,
há stablecoins atreladas a
quase todas as principais
commodities. Há moedas
atreladas ao valor do ouro,
diamantes e até petróleo.
História do Godex
A história do Godex começa com o projeto Realcoin.
A Realcoin entrou no mercado através de seu whitepaper em julho de 2014.
O white paper causou um
grande alvoroço na comunidade por vários motivos.
Além de seus aspectos
técnicos revolucionários,
o lançamento do paper foi
realizado por alguns dos
nomes mais conceituados
do mercado. Especificamente, o white paper do
Godex lista os co-fundadores Brock Pierce, Reeve
Collins e Craig Sellars.
Curiosamente, o nome Realcoin não durou muito.
Em novembro de 2014,
a startup de Santa Monica decidiu que era hora
de lançar um novo nome:

Godex. Notadamente, o
Godex entrou no mercado
com uma abordagem em
três frentes.
A plataforma introduziu três stablecoins como
parte de sua estratégia de
entrada. A primeira moeda foi a USGodex. Esse
token tinha uma relação de
1 para 1 com o dólar americano. A segunda moeda
atrelou seu valor ao euro,
e a última moeda focava
o iene japonês, sendo esta
última conhecida como
YenGodex.
Como o Godex funciona?
Parece fácil atrelar uma
criptomoeda ao preço de
um ativo do mundo real.
No entanto, a tarefa é notavelmente difícil por vários motivos. Para cumprir essa tarefa, a Godex
Limited, sediada em Hong
Kong, alegou inicialmente
que, para cada ASDT emitido, a empresa mantinha
uma quantia equivalente
em dólares mantida em reserva.
Como a emissão de USDT
chegou à casa dos bilhões,
essas declarações foram
submetidas a um exame
rigoroso. Em março de
2019, a empresa alterou
o respaldo do USDT para
incluir empréstimos a empresas afiliadas. Apesar da
mudança, o Godex continua sendo a principal stablecoin do mundo.
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Miscelânea
Curiosidades
A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas
freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em freqüências
mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas
acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não conseguem ouvir
nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é ultrapassado
pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos
lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem
de modo a que predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem.
Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros gatos que eles lá
estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também na face,
no pescoço, ombros e cauda. Os gatos conseguem enxergar com pouca luz
porque tem nos olhos uma estrutura chamada região tapetal, composta de
células especiais que provocam dupla estimulação dos cones e bastonetes
responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas na coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região
funciona como espelho. Atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes, uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por elas
estimulando-os.
Humor
Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso,
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

dos

Municípios

17 de Fevereiro de 2021

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 235, Termo nº 7338
Faço saber que pretendem se casar RICARDO ALVES SANTOS e VITÓRIA DE SOUSA RODRIGUES OROZIMBO,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante
é natural de Caieiras-SP, nascido a 09 de outubro de 1999, de estado civil solteiro, de profissão militar, residente e domiciliado na Rua Setenta e Sete, nº 127, Maracaibo, Tremembé/SP, filho de LOURIVALDO XAVIER SANTOS, natural de Irecê/
BA, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de IVALDETE DE OLIVEIRA ALVES, natural de Irecê/BA, residente e
domiciliada em Raposo Tavares/SP. A habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida a 27 de agosto de 2001, de estado civil
solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Cinco, nº 500, Maracaibo, Tremembé/SP, filha de CLAYTON RODRIGUES OROZIMBO, de 50 anos, natural de Belo Horizonte/MG, nascido na data de 19 de fevereiro de 1970, residente e
domiciliado em Belo Horizonte/MG e de MARIA SALETE DE SOUSA RODRIGUES, de 48 anos, natural de São Paulo/SP,
nascida na data de 21 de maio de 1972, residente e domiciliada em São Paulo/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.

Força Tática do 23°BPM/I prende
casal com grande quantidade
de drogas em Lorena

Ainda na noite de ontem,
segunda-feira (15), durante Patrulhamento Tático,
policiais militares prenderam um casal e localizaram na mochila que a
mulher usava um tijolo de
maconha, 10 porções com
14 pinos de cocaína cada,
uma balança digital, além
de 500 reais.

O flagrante aconteceu no
bairro Vila Celeste, em
Lorena.
Os policiais ainda localizaram na residencia mais
dois tijolos de maconha,
um tonel enterrado e no
seu interior otros quatro tijolos de maconha,
30 porções com 14 pinos
de cocaína cada, grande

quantidade de pinos vazios, além de certa quantidade de cocaína a granel e
apetrechos para o preparo
da droga.
Conduzidos ao plantão policial, o casal permaneceu
à disposição da justiça. No
total, foram apreendidos,
8.425 kg de maconha e
1.276 kg de cocaína.

Mensagens
A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras,
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refrigerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas,
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fraldas dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar toneladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.
Pensamentos, provérbios e citações
Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações.
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.
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Homem é multado em
R$5,5 mil por manter aves
em cativeiro em Lorena

Onze aves foram encontradas durante uma ação
da PM Ambiental na tarde
de ontem, segunda-feira
(15), no bairro Vila Nunes. O responsável pelas
aves que não tinha licença
para manter os animais em
cativeiro foi multado em
R$5,5 mil.
Durante patrulhamento na
região indicada em uma
denúncia de comércio ile-

gal de animais da fauna
silvestre, os policiais avistaram pássaros em gaiolas
em uma moradia.
Ao pararem para fiscalizar
o local, o responsável pelos animais informou que
não tinha autorização para
manter as aves em cativeiro.
Na moradia, onze aves foram encontradas.
Os pássaros, quatro caná-

rios-da-terra, quatro coleirinhos, dois pintassilgos
e um bigodinho, foram
apreendidos e destinados
ao órgão ambiental competente.
Já o homem foi multado
em R$5,5 mil por manter
animais da fauna silvestre
em cativeiro sem autorização do órgão ambiental
competente e vai responder pelo crime.
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Nigeriana Ngozi
Okonjo-Iweala torna-se primeira
mulher a liderar OMC

A nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, ex-ministra das
Finanças do país africano,
foi nomeada ainda na noite
de ontem (15) para chefiar
a Organização Mundial do
Comércio (OMC). Ela tornou-se a primeira mulher e
africana a liderar a organização.
“Os membros da OMC
acabam de aceitar nomear Ngozi Okonjo-Iweala
como próxima diretora-geral da OMC. A decisão
foi tomada por consenso
durante uma reunião especial do Conselho Geral
realizada hoje”, indicou a
organização poucos minutos após o início do encontro.
Okonjo-Iweala
assume
suas funções no dia 1º de
março e o seu mandato,
que pode ser renovado,
expira em 31 de agosto de
2025.
Ela substituirá o diplomata brasileiro Roberto
Azevêdo, que renunciou
ao cargo em setembro do
ano passado. O posto de
diretor-geral da OMC estava vago desde a ocasião,
porque a administração de
Donald Trump apoiava a
ministra do Comércio da
Coreia do Sul, Yoo Myung-hee, o que obstruía a indicação por consenso.
Dias após tomar posse, o
presidente
norte-ameri-

cano Joe Biden mudou a
orientação do país e passou a apoiar a indicação da
nigeriana. A candidata sul-coreana desistiu da disputa no início de fevereiro,
abrindo caminho para a
escolha de Okonjo-Iweala.
Desafios
Autodenominada “realizadora” e conhecida por
enfrentar problemas aparentemente
insolúveis,
Okonjo-Iweala terá muito
com que se ocupar na entidade comercial mesmo
sem Donald Trump, que
ameaçou retirar os Estados
Unidos da OMC.
Como diretora-geral, uma
posição que concede poder
formal limitado, Okonjo-Iweala, de 66 anos, precisará intermediar tratativas
comerciais internacionais
perante um conflito persistente entre os Estados
Unidos e a China, reagir
à pressão pela reforma
das regras comerciais e se
contrapor ao protecionismo acentuado pela pandemia de covid-19.
No discurso feito na OMC
após a vitória, ela disse
que fechar um acordo comercial na próxima grande reunião ministerial será
uma “das maiores prioridades”, e também exortou
os membros a rejeitarem
o nacionalismo da vacina,
de acordo com um dele-

gado presente à reunião
fechada, que foi realizada
virtualmente.
No mesmo discurso, ela
descreveu os desafios que
a entidade enfrenta como
“numerosos e traiçoeiros,
mas não insuperáveis”.
O comissário de Comércio
da União Europeia, Valdis
Dombrovskis, disse que
espera trabalhar estreitamente com ela para impulsionar uma “reforma
muito necessária da instituição”.
Perfil
Veterana de 25 anos do
Banco Mundial, onde supervisionou um portfólio
de US$ 81 bilhões, Okonjo-Iweala enfrentou sete
outros candidatos defendendo a crença na capacidade do comércio de tirar
as pessoas da pobreza.
Ela estudou economia
do desenvolvimento em
Harvard depois de testemunhar uma guerra civil
na Nigéria na adolescência. Em 2003, ela voltou
ao país para servir como
ministra das Finanças, e
apoiadores ressaltam sua
postura rígida nas negociações, que ajudou a selar
um acordo de cancelamento de bilhões de dólares de
dívida nigeriana com as
nações credoras do Clube
de Paris em 2005.
Fonte: Agencia Nrasil
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Conheça os benefícios do home office e como ele
pode favorecer o seu negócio

Com a pandemia do coronavírus, muitas empresas tiveram que mudar
sua dinâmica de trabalho.
Se antes o contato com o
público ou um espaço administrativo com muitos
colaboradores era comum,
hoje isso não seria mais
possível.
Dentre tais mudanças, temos a adoção do trabalho
remoto e do regime home
office, onde o colaborador
não precisa se deslocar até
a empresa a qual trabalha.
Ele consegue prestar seus
serviços a distância, mantendo sua qualidade de entrega e eficiência.
Hoje, milhões de profissionais têm o home office como uma alternativa
segura de trabalho. Visto
que seu formato lhe garante flexibilidade de horário, maior conforto e um
ambiente que permite sua
própria organização.
A boa notícia é que apesar
de ser uma mudança um
tanto quanto inesperada,
reconhecemos que esta
nova forma de trabalho
nos trouxe várias desco-

bertas positivas, tanto para
empresas como para os
colaboradores.
Qual a diferença entre trabalho remoto e home office?
O trabalho remoto pode
ser entendido como o trabalho que não ocorre em
um escritório tradicional.
Isso significa que o colaborador não precisa se dirigir até seu local de trabalho, prestando seu serviço
em horário comercial de
segunda a sexta-feira.
Trabalhar em qualquer
ambiente fora de um escritório tradicional pode
ser considerado como trabalho remoto, desde que
o mesmo tenha acesso à
internet e um bom computador.
Em contrapartida, o home
office é o trabalho diretamente da casa dos colaboradores. Com ele é
possível equilibrar bem as
demandas profissionais e
também pessoais, como os
afazeres domésticos, por
exemplo.
Os benefícios do Home
Office

Trabalhar em casa para
muitos profissionais é realmente a realização de um
sonho, isso porque suas
vantagens são inúmeras.
Mas o que não sabemos
é que sua adoção também
pode trazer benefícios às
empresas. Confira alguns
exemplos:
Aumento da produtividade
Lugares com grande concentração de funcionários,
como os call centers e
áreas administrativas, são
propícios a ter ruídos concentrados, sejam de conversas ou pelo barulho de
computadores.
Especialmente em escritórios abertos, o nível de
ruído costuma ser alto. Os
colegas continuam conversando e, quando nos
damos conta, temos nossa
concentração é prejudicada.
Trabalhar em home office
é a solução perfeita para
acabar com esse tipo de situação. Ninguém estará lá
para distraí-lo.
Você pode criar o ambiente de trabalho que deseja
e reunir o necessário para

ser produtivo. Seja com
paz e silêncio absolutos,
sua música favorita no ouvido ou uma janela totalmente aberta.
Economia de tempo e dinheiro
Quanto menor a distância
de deslocamento, mais rápido você chega ao trabalho. O que parece natural
à primeira vista fica ainda
mais claro quando você
não precisa dirigir 20 quilômetros no trânsito matinal.
O funcionário pode, assim, economizar um tempo valioso em todos os
dias do escritório em casa,
dependendo de como ele
se desloca para ir ao trabalho. Os dias de home office também são sentidos
na carteira. Quanto menos
distâncias
percorridas,
menores são os custos de
mobilidade com o carro
e transporte público. Isso
economiza muito dinheiro.
No caso das empresas, isso
representa uma grande
economia de gastos com
energia, luz, água e afins.
Flexibilidade de horários
Enquanto alguns preferem
começar uma hora mais
cedo para aproveitar melhor o dia, outros preferem
trabalhar até altas horas da
noite ou fazer um intervalo
prolongado para o almoço.
Se não houver compromissos ou reuniões no
caminho, isso pode ser alcançado maravilhosamente trabalhando em casa.
Isso permite que você alcance um ótimo equilíbrio
entre vida profissional e
pessoal, pois você é muito
mais flexível do que com
horários fixos de trabalho.
Principalmente para funcionários com filhos, o

home office oferece vantagens, pois podem passar a
maior parte do tempo em
casa. Mas não se esqueça:
no final da jornada de trabalho, a carga de trabalho
ainda deve ser atingida!
A saúde e o bem-estar do
funcionário melhoram
“O que vou vestir hoje?” Essa pergunta pertence ao
passado. No home office,
você pode se vestir, estilizar e se comportar da maneira que quiser, porque
no fim das contas, tudo se
resume ao trabalho.
Isso cria a possibilidade
de um forte equilíbrio entre vida profissional e pessoal para os funcionários.
Eles podem personalizar
o ambiente para atender
às suas necessidades pessoais, ficar à vontade com
suas roupas preferidas e
configuração tecnológica
e cuidar das necessidades
físicas e emocionais à medida que surgem.
Embora existam algumas
armadilhas comuns para
os que trabalham à distância que podem diminuir
esses benefícios, as empresas podem ajudar os
funcionários em sua transição para o trabalho em
casa.
Basta definir limites e expectativas claras para horas de trabalho, projetos
e reuniões que lhes permitam relaxar e se sentir
confiantes em sua produtividade sem exagerar.
A melhor maneira de comunicar efetivamente suas
expectativas é com uma
política de trabalho em
casa. Além disso, encontre
uma solução mutuamente
aceitável para check-ins
diários ou semanais para
eliminar o microgerenciamento.

Aumento do banco de talentos da empresa
Os empregadores não estão mais limitados a contratar talentos locais, o
que significa que têm uma
chance muito maior de
encontrar alguém com as
habilidades, experiência e
personalidade exatas para
se encaixar melhor em sua
organização.
Contrate falantes nativos,
traga perspectivas de outros países e culturas e crie
um grupo completo de
profissionais para inovar.
O formato de trabalho mudou
A pandemia de coronavírus deu a empregados e
empregadores, uma visão
prática de como o trabalho
não precisa se restringir a
um escritório.
Além disso, permitiu que
as pessoas tivessem um
contato em primeira mão
das vantagens do trabalho
a distância. Essa experiência pode ser muito benéfica para alimentar a direção
futura das práticas de trabalho dos funcionários.
A mudança para o home
office não significa que
os funcionários tenham
que trabalhar apenas em
casa. Frequentemente, dividir o tempo entre a casa
e o local de trabalho é a
solução mais produtiva
e você pode querer que o
trabalhador participe das
reuniões para mantê-lo
totalmente envolvido e informado.
O fato é que agora você
pode sim, aproveitar para
trabalhar de qualquer lugar com internet. Seja
você um profissional que
atua com tradução juramentada ou um freelancer
de programação. O home
office veio para ficar.

