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Para cada você,
uma 99 com
segurança
e economia
que cabe
no seu bolso.
Conheça as diferentes
categorias e escolha
as que melhor atendem
o seu momento.

99Compartilha

99Entrega

99Comfort

99Pop
99Táxi

99Poupa
99Carona

PADRÃO ABNT
DE SEGURANÇA

ECONOMIA QUE
QUE CABE NO SEU BOLSO

DIVERSAS SOLUÇÕES
PARA O SEU MOMENTO



ESPERE UM POUCO
E ECONOMIZE MUITO.

Insira o cupom e ganhe

99% DE DESCONTO*

na sua primeira corrida no 99Poupa.

Ou30% DE DESCONTO*

a partir da segunda corrida.

CUPOM: 99POUPA

O 99Poupa é ideal para você, que pode
esperar um pouco mais, precisa economizar
e não quer abrir mão da segurança.

*Descontos limitados a R$20, válido para corridas 99Poupa na cidade de São Paulo

no período de 22/01/2021 a 31/01/2021. Cupom limitado a 40mil utilizações.



Juventude
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SÃOPAULO Maior metrópole da América Latina completa 467 anos PÁG. 8

ENTRENUMAFRIA Sorvetes cremosos, saborosos e caseiros PÁG. 6 e 7

BOLSASDEESTUDO Por mais talento e diversidade nomercado de trabalho PÁG. 5
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Empresas se unem para capacitar
jovens da periferia de São Paulo e
criar oportunidades de trabalho
PÁGs. 2 a 4



ECONOMIA
OBrasilestévivendoofinaldobônus
demográficoemrelaçãoaosjovenseteráuma
inversãodapirâmideetária:em2050,31%da
populaçãoestarácommaisde60anos

GOYN
OGlobalOpportunityYouthNetworkéumainiciativaglobal liderada
peloTheAspenInstitute.EstápresenteemBogotá(Colômbia),
Thekwini (ÁfricadoSul),Mombasa(Quênia),PuneeRamgarh(Índia)

PROJETODEVIDA
ABaseNacionalComumCurriculardizqueprojetodevidaéaquilo
queosestudantesalmejam,projetamedefinemparasiao longode
suatrajetória.Masos jovens-potênciaestãodesconectadosdoensino
formaledomundodotrabalho–cenárioqueseagravouaindamais
comapandemia,comoaumentodaevasãoescolaredodesemprego
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Conheçaoprogramaglobal que
pretendeajudar a capacitar e
empregar pelomenos 100mil jovens
emvulnerabilidade social na capital
paulista até ofimde2022

INCLUSÃO

Meninas,meninos,moças,mo-
ços. Uma população que tem
de 15 a 29 anos, está fora da
escola e não consegue empre-
go. Muitos atuam no trabalho
informal. Ébasicamenteesseo
perfil do público-alvo do pro-

grama da Global Opportunity
Youth Network (Goyn), uma
iniciativaquereúneváriasem-
presas dispostas a capacitar e
contratar jovens da periferia
da cidade de São Paulo a partir
deste 2021. Entenda.

JANELASDE
OPORTUNIDADE

Existem765,5mil
jovens-potênciana
capitalquenãotêm

acessoaoportunidades
dignasdetrabalho

DeacordocomGabriella
Bighetti, diretora-executivada
UnitedWayBrasil, os jovens
podemoferecer talentoe
diversidadeparaasempresas

ACERVO/U
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DosOITOcargosmaisofertados,

CINCOsãodaáreadetecnologia*

9%
dosestudantesemSãoPaulonãotêm
acessoà internet

42%
dosdomicílios (825milmoradias)em
situaçãodealtavulnerabilidadenaGrande
SãoPaulonãotêmbanda largafixa
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OGlobalOpportunity
YouthNetwork (Goyn)
utilizaoconceitode
“jovem-potência”
–epretendecriar
oportunidades
econômicasparapelo
menos100mildelesna
capitalpaulistaatéofim
de2022.

“Nóstemos jovensque
sãomuitopotentes
equepodemtrazer
muita riquezaparaas
empresasemtermosde
talentoediversidade.
Daívemarelevânciae
anecessidadede juntar
forças”,dizGabriella
Bighetti,diretora-
executivadaUnitedWay
Brasil, instituiçãosocial
articuladoradoGoyn
aqui.Segundoela,o
momentoédeurgência
pelo fatodeoPaísestar
vivendoofinaldobônus
demográficoemrelação
aos jovens.OBrasil
teráumainversãoda
pirâmideetária:em2050,
31%dapopulaçãoestará
commaisde60anos.

JOVEM-
POTÊNCIA

REF.: 2021 (FUNDAÇÃOSEADE E CETIC)REF.: 2019 (GOYN)

MoradordacomunidadedoJardimCapela,nazonasulda
capitalpaulista, JonathanSales,de20anos,éestudante
deGestãoEmpresarial e integrantedoComitêJovem
doGoyn–grupo formadopor jovens “conselheiros”que
auxiliamnodesenvolvimentodaspropostasdoprograma
baseadonarealidadedeles. “Eusoumoradordaperiferia
eseiquantosprogramasexistemvoltadospara jovens.
Naverdade,quantosprogramasnãoexistem,por issoa
importânciadoGoyn”,diz.
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ECONOMIA
Diversidadeeinclusãosobressaíramem2020,
principalmentenaquestãoracial.Asempresaspressionam
todooecossistemaderecrutamentoedeformação,diz
MargarethGoldenberg,consultoradediversidadeeinclusão
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ComreportagemdeMarinaAragão,
OEstadodeS.Paulo

EmSãoPaulo,oGlobal
OpportunityYouthNetwork
jácontacommaisde85
instituiçõescolaboradoras,
entreelasAccenture–que
consolidou informaçõessobre
avulnerabilidadedessepúblico
–,EmMovimento,Fundação
Arymax,FundaçãoTelefônica
Vivo, InstitutoCoca-Cola,
PrudentialeJPMorgan.
A partir de ummapeamento
de dados públicos de 2019
fornecidos por fontes oficiais,
como Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
Departamento Intersindical
de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) e
InstitutoNacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), a rede
identificou 765,5mil jovens-
potência na capital que não
têmacesso a oportunidades
dignas de trabalho.
“Paraquetodomundotenha
umaagendacomum,precisamos
analisarevidências,porque
cadaumtemasuaopinião”,diz
Gabriella. “Apandemia,apesarde
todasasmazelas,mostrouquea
colaboraçãoéocaminho.”

DADOS
MAPEADOS

SOLUÇÕES

REDEEMPRESASPOTÊNCIA

•Conectarempresasquereconhecemainclusãoprodutiva
dejovenscomovetordeinovaçãoesensibilizaroutras
organizaçõesparaotema
• Entenderdificuldadeseganhosnacontrataçãodosjovens
•Organizareventosdenetworkingetrocasdeexperiências;
criarumbancodigitaldeboaspráticas

PROGRAMATRILHANDO

• Formarojovemparaqueeleconsiga
descobrireestruturarseuprojetodevida
•Entenderascompetênciasnecessárias
paraexerceracarreiraecomodesenvolvê-las
•Trabalharcomorganizaçõesquejáatuam
naperiferia

PERIFADIGITAL

• Desenvolverumamentalidadedigital
• Estimularacriaçãodeperspectivasemcarreiras
digitaiscomosjovens-potêncianasperiferias

PLATAFORMADIGITALIS

• Acelerarabuscaporcursosdecapacitaçãoe
vagasdetrabalhoparacarreirasdigitais
• Oferecervagasdeempresasqueparticipam
daGoyn(edeoutrastambém)
• Garantirassertividadenacontrataçãoe
reduzirtempoecustodoprocessoseletivo

2020A2030
Oprogramafoianunciadoemnovembrode2020,paraserimplementadoapartirde2021,anode
experiência,estudo,aprendizadoeaperfeiçoamento.Comoametodologiadeimpactocoletivoé
novaeexigeumaagendacomumdemuitasorganizaçõesaté2030,ofocoseráapenasemSãoPaulo
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•Quemabrecaminhoparabolsas:
Educafro;FaculdadeZumbidos
Palmares;FGVDireito; InsperComreportagemdeMarina

Dayrell,OEstadodeS.Paulo

INCLUSÃO

Quando falamosemdiversida-
de e inclusão (D&I), geralmen-
te, o foco é nas empresas que
criam programas para tentar
corrigir injustiças sociais,mas
a construção de um profissio-
nal começa antes do mercado
de trabalho. A busca das orga-
nizações por mais diversidade
entre os seus funcionários mo-
ve também a estrutura educa-
cional. Com isso, instituições
particulares de ensino supe-
rior, consideradas “de elite”,
têm corrido atrás de diversi-
ficar seus quadros de alunos,
ampliando o alcance de bolsas

Para conceder auxílio, faculdades
levam em conta renda familiar

BOLSADEESTUDO
PROMOVEDIVERSIDADE
NOMERCADO

integrais e auxílios para mora-
dia, transporte, alimentação e
material didático.
Quando instituições de ensino
diversificam o seu quadro de
alunos, há um impacto na che-
gada desses profissionais nas
empresas.Pessoasderealidades
diferentes enriquecem o am-
biente, tomamdecisões,geram
inovação. “Essas ações, aliadas
às discussões naturais do am-
bienteeducacional, favorecem
dinâmicas corporativas mais
inclusivas”, dizCamilaSantos,
consultora Jr. emcultura inclu-
siva na B4People.

•Jáháuniversidadesparticulares
queapostamemprocessosmenos
meritocráticosefocadosnascondições
socioeconômicasdosestudantes

•AFGVtembolsaintegral
eauxílio-manutenção

•NoInsperoprograma
deconcessãodebolsas
contemplaformatosintegrais,
parciaisedeauxílio-moradia.
Abuscaéporpluralidadeentre
professoresealunos

Perfeito para estudar e maratonar.
O 2-em-1 ideal para você!

Faça coisas incríveis.

- Processador Intel® Celeron®
- Windows 10 Home
- Armazenamento eMMC de 64GB
- Memória RAM de 4GB
- Tela touch de 11,6” IPS conversível Full HD
- Tecla Netflix
- Acompanha caneta capacitiva

POSITIVO DUO C464C

MODO
APRESENTAÇÃO

MODO
TABLET

MODO
PORTA-RETRATO

MODO
NOTEBOOK

© 2020 Positivo Tecnologia S.A. Todos os direitos reservados. Os computadores Positivo têm garantia balcão de um ano para peças e mão de obra, sendo nove meses de garantia contratual e 90 dias de garantia legal. Para acessar a internet, o cliente deve 
possuir uma linha telefônica fixa ativa e arcar com os custos de pulsos e/ou interurbanos ou contratar o serviço de banda larga de sua preferência, adquirindo os periféricos necessários para o uso do serviço. Microsoft® e Windows® são marcas registradas 
da Microsoft® Corporation nos EUA e em outros países. Intel, o logotipo da Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Este produto Positivo é compatível 
com a instalação do Netflix, o qual não está previamente instalado. A Positivo não se responsabiliza por tal instalação, para a qual é necessária uma conexão banda larga de Internet e a assinatura de um plano oferecido exclusivamente pela Netflix. Para mais 
informações, acesse www.netflix.com/termsofuse. Produto beneficiado pela legislação de informática. Imagens meramente ilustrativas.   

Saiba mais em meupositivo.com.br

Janeiro/2021.



PALADAR
Nãoesquenta:asreceitasdestas
páginasmostramqueépossívelfazer
emcasasorvetedemassausando
liquidificadoroubatedeira
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VOCÊVAI
RECEITAS

Aprendaa fazer emcasa sorvetes
cremosos àbasede ingredientes naturais

SORVETEDEBAUNILHA
A base é um creme congelado e batido. Se não tiver fava
de baunilha, use extrato ou essência (fica bom, mas não
é amesma coisa). A receita é deMárcia Garbin, da Gelato
Boutique. Rende quatro porções

SORVETE
DEMORANGO
EMEL
Bater as frutas congeladas
com um pouco de mel é
uma das técnicas mais
fáceis de fazer sorvete.
Mas elas têm de estar
beeem congeladas, para
não virar suco. Você pode
substituir o morango
por figo, banana, manga.
Rende quatro porções

Ingredientes
• 1 litro de leite integral
• 100gdeaçúcar refinado
•80gdegemas
• 1 fava debaunilha

Preparo
1.Corteafavadebaunilhaaomeio,
nosentido longitudinal.Raspeo
miolo.Éapartequeseráusada.
2.Paraobter o creme, combine
o leite commetadedoaçúcar
e omiolo da favadebaunilha.
Leve ao fogobaixo,mexendoaté
ferver. Emoutra vasilha, bata as
gemaseo restante doaçúcar.
Aospoucos, incorpore aosovoso
leite fervido eaindaquente.Use
umbatedor de arame (fouet) para
obter uma textura homogênea.

3.Leveao fogobaixopara
engrossar,mexendo, semdeixar
ferver. Quandoomolhocobrir o
fundodeumacolher depau, está
noponto (cuidado: se esquentar
muito, vai talhar).
4.Coeocremedebaunilha
comumapeneiraeponhanum
sacoplásticocomfechamento
hermético.Apoienumasuperfície
paraespalhardemodoa fazer
umaplacafina. Leveao freezerpor
pelomenos trêshoras.
5.Tire o cremecongeladodo
saquinho, quebre-o empedaços
ebata até obter uma textura
cremosa –usebatedeira ou
liquidificador. Depois, ponhanum
pote e leve aocongelador por
meia hora para firmar a textura.

Ingredientes
• 1/2 kgdemorangos
congelados (4 horas de
freezer, nomínimo)
•2 colheres (sopa) demel

Preparo
1.Ponhaosmorangos
congeladosnoprocessador
2.Bataumpoucoe vá
adicionandoomel, sem
parar debater, até ficar
cremoso
3.Leve ao freezer pormais
meia hora para firmar a
textura antes de servir

TIAGOQUEIROZ ROBERTO SEBA

CALDADEFRUTAS
VERMELHASCOM
VINAGRE,PORWILMA
SPINOSA

Ingredientes
•200gdeaçúcarcristal
•20mldevinagredearroz
•20mldevinagredebranco
•20mldevinagredemaçã
•300gdemorango, framboesase
amorascortadas
• 10mldeextratodebaunilha

Preparo
1.Numapaneladefundolargo,
polvilheoaçúcaredeixecozinharaté
atingiracoreoaromadecaramelo,
rodandoapanelapelasalçaspara
nãoqueimarnoscantos.
2.Comcuidado,acrescenteovinagre
–vaiborbulharepoderáespirrar–e
misturebem,paraajudaradissolver
osgrumosdeaçúcar.
3.Acrescenteasfrutasvermelhas
emexaatéqueestejamcozidas.
Seestiverusandoabaunilha,
acrescentenessaetapa.
4.Sirvacomoacompanhamento
desorvetes.Podeserpreparado
navéspera.

G E L A RPORDENTRO
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SORVETE DE 
CHOCOLATE  
MUITO FÁCIL
Você vê o passo a passo e já 
sabe que o nome da receita 
da chef Helô Bacellar é 
a mais pura (e cremosa) 
verdade. Basta bater todos os 
ingredientes no liquidificador 
e levar para congelar. Rende 
quatro porções

Ingredientes
• 1 e ½ xícara de creme de leite 
espesso, de lata ou de caixinha  
• 1 xícara de leite 
• 2/3 de xícara de açúcar 
• 1 xícara de chocolate em pó 

Preparo
1. Bata no liquidificador o creme 
de leite, o leite, o açúcar e o 
chocolate por uns três minutos, 
até obter um creme homogêneo 
e fazendo bolhas (exatamente 
como acontece quando se bate 
chocolate com leite). 
2. Coloque a mistura numa  
tigela média (a mesma que irá  
à mesa) e leve ao freezer por  
pelo menos seis horas.
3. Retire do freezer dez minutos 
antes de servir.

CALDA PERFEITA 
DE CARAMELO, POR 
MARÍLIA ZYLBERSTEIN

Ingredientes
• 500g de açúcar refinado
• 500 ml de creme de leite fresco

Preparo 
1. Aqueça em uma panela 500 ml de 
creme de leite fresco (sem ferver). 
Desligue e reserve.
2. Coloque o açúcar em outra 
panela e ligue o fogo baixo. 
Assim que o açúcar começar 
a caramelizar, mexa com uma 
colher de pau. Desligue o fogo 
quando todos os cristais de açúcar 
estiverem dissolvidos e o caramelo 
ganhar uma cor dourado escuro. 
3. Despeje aos poucos metade 
do creme de leite na panela do 
caramelo. Mexa com cuidado, 
porque vai começar a borbulhar. 
Assim que o creme de leite estiver 
incorporado no caramelo, despeje a 
outra metade do creme e continue 
mexendo. Se necessário, ligue o 
fogo novamente, até conseguir 
uma textura homogênea. Enquanto 
o caramelo esfria, ele solidifica um 
pouco mais.

CROCANTE DE 
CASTANHA DE 
CAJU E MEL,  
POR SIMON LAU
Ingredientes
• 20g de farinha de trigo 
peneirada
• 100g de castanhas de 
caju picadas como farinha 
grossa
• 100g de mel de jataí
• 80g de manteiga sem sal
• 3 claras

Preparo 
1. Bata as claras, 
acrescente o açúcar e a 
farinha aos poucos. 
2. Coloque o mel e, por fim, 
a manteiga. 
3. Deixe a pasta descansar 
por no mínimo duas horas 
na geladeira. 
4. Aqueça o forno por dez 
minutos a 150 graus. 
5. Forre uma forma com 
papel manteiga ou uma 
manta de silicone.
6. Faça pequenas bolinhas 
do tamanho de uma 
moeda de 50 centavos. 
Coloque-as na forma, com 
certa distância umas das 
outras, porque elas vão se 
espalhar. 
7. Asse por 10 a 15  
minutos ou até que 
estejam douradas. 
8. Deixe esfriar e sirva  
com sorvete.
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TIAGO QUEIROZ

SÃO PAULO
IMÓVEIS

Vendem-se

COMERCIAIS

CENTRO
STA EFIGÊNIA
Prédio coml., 3 pisos c/ 200m²
cada , 5 lojas alugadas, área no-
bre de motos. Vd. pelo preço do m²
da área, à.vista.(21)97112-4024

Vendem-se e
alugam-se

COMERCIAIS

OSASCO
Vende-se,2 pavimentos,coml/resi-
denc. 393m². Doc. 100m². Ótimo
ponto e oport. ☎ (11)3871-1465

LITORAL

Vendem-se

CASAS
ITANHAÉM
Casa térrea,5min Centro,2 dorms,
gar.,quintal,ótimo p/ponto comer-
cial.R$198mil☎(13)3328-8302.

INTERIOR
E OUTRAS
LOCALIDADES

Vendem-se
CASAS /

APARTAMENTOS

CAMPINAS /SP
Casa de 700 m² em Cond Alto
Padrão (19) 97410-9900 Whtas

ARTES
E ANTIGUIDADES

ANTIGUIDADES -
COMPRO E AVALIO
Pago o melhor preço! Esculturas,
Quadros, Pratas, Móveis e Objetos
de Artes. (11) 96332-7007 Noely

JAZIGO

JAZIGO MORUMBY / VENDO
3gav’s, Setor 8/Qd 25, Vdo p/me-
lhor oferta. Urg! 11) 96333-4412

RELAX /
ACOMPANHANTES

FELIPO 23CM11)983981091
Sou disc,atenc e carinh p/Alt.nivel

Classificados
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GALERIA
OprojetoQuebradaVivavaiprojetar
naperiferia frasesdeamor, esperança
ecuidado.Noaniversáriodacidade,
elasserãovistasdas janelasdascasas
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Acidademais populosadoBrasil – e oitava
doplaneta –nasceuem1554eaniversaria
nesta segunda, 25 de janeiro. Reunimos
três lembrançasde sua ‘poesia concreta’.
Lugar-comum?Não. Lugares deafeto

QUASEMEMÓRIA

SÃO
PAULO,
467

MASP
Éomuseudeartemais importanteda
AméricaLatina.Foicriadoem1947na
regiãocentralemudouem1968paraa
AvenidaPaulista.Oprédioprojetadopor
LinaBoBardiguarda8milpeçasdesdeo
século4a.C..DeVanGoghaBrecheret,
oacervocontacomobrasdeRenoir,
Monet,PortinarieDiCavalcanti.

TEATROMUNICIPAL
OprojetodeRamosdeAzevedo,CláudioeDomizianoRossi tevecomo
baseaÓperadeParis.Começouasererguidoem1902eaabertura
ocorreuem1911.FoipalcodaSemanadeArteModernade1922.Naépoca,
SãoPauloviviaumaebuliçãoartísticaeoúnicograndeteatro,oSãoJosé,
haviasucumbidoemumincêndio.

EDIFÍCIOCOPAN
Eraparaserumhotel,masessa ideia foi
abandonada.ProjetadoporOscarNiemeyer
comauxíliodeCarlosAlbertoCerqueira
Lemos,oEdifícioCopanesuascurvassão
símbolosdacidade.Depoisdeumcerto
vaivémnaconstrução,aobrafoiconcluídaem
1966.Tem1.160apartamentos,seisblocose
maisde2milmoradores.

Maspem1970

OMunicipal logoque
ficoupronto,em1911

OCopanapartir
dacoberturado
Terraço Itália

Grandioso,em1972

Em1992, vistoda rua

Bastidoresda
construção

Plateia lotada

Visitante
comobra

deAmadeu
Modigliani

A rainhada Inglaterra,Elizabeth II, na
inauguraçãodonovoprédio (1968)

FOTOS: ACERVO ESTADÃO



Agora não precisa mais dar
aquele jeitinho para economizar.
Experimente o 99Compartilha,
uma opção para você fugir de
aglomerações e compartilhar
corridas com toda a segurança
que cabe em qualquer bolso.

É compartilhar
pra economizar!

MÁXIMO
2 PASSAGEIROS

PADRÃO ABNT
DE SEGURANÇA

MAIS
ECONOMIA

USO DE MÁSCARA
OBRIGATÓRIO




