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RESUMO
A desvalorização da mão de obra vem aumentado já há alguns anos devido a
crises enfrentadas pelo Governo Brasileiro. Cada vez mais é preciso que
trabalhadores estejam qualificados para desempenhar suas funções, porém
ainda assim é comum vermos condições, como por exemplo de discriminação,
que colaboram para que os índices de desemprego aumentem. Sabendo disso,
propomos que nosso projeto auxilie pessoas autônomas, portadoras de
deficiência e jovens, a terem uma plataforma de trabalho de forma segura e
prática, a fim de incluir cidadãos no meio social e econômico do nosso país.
Criamos um levantamento de base teórico conceitual, para depois realizarmos
um diagnóstico. Após isso, desenvolveremos o projeto, assim utilizando a
plataforma Intel XDK que irá nos proporcionar melhores condições e recursos
para a criação do aplicativo, analisando possíveis problemas, e por fim, vem a
aplicação do software em plataformas Mobile e Site para assim, avançarmos
mais com algumas pesquisas finais. Temos como objetivo diminuir o alto nível
da taxa de desemprego no Brasil, e esperamos que por meio desse projeto
possamos mostrar que não existe barreiras para quem quer construir uma
carreira e, também facilitando a vida de todos.
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1. INTRODUÇÃO
Sabemos hoje, que a falta de contração de serviços e a demissão de
profissionais por condições físicas ou pela desqualificação, se tornaram alguns
dos maiores problemas que assolam os brasileiros. A taxa de desemprego,
desde novembro de 2019, subiu de 11,2% para 11,6%, o que se refere a 12,3
milhões de pessoas desempregadas. Também levamos em conta pessoas
portadoras de algum tipo de deficiência, que de acordo com as nossas
pesquisas, teve sua taxa de desemprego elevada 24% entre 2011 e 2017.
Em um relatório "Pessoas com Deficiência em Portugal" foi mostrado que
as pessoas com uma deficiência grave são as que mais registram menores taxas
de emprego em Portugal. Por conta de tal problemática, desenvolvemos um
projeto de aplicativo construído na plataforma Intel XDK, envolvendo algumas
linguagens de programação, com a finalidade de dar oportunidades não somente
para as pessoas com alguma deficiência, mas também para todos que desejam
construir uma carreira autônoma, assim buscando diminuir a taxa de
desemprego e algumas possíveis quebra de padrões.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1. Situação-Problema
Hoje um dos principais problemas que assolam parte da população é a
falta de contratação de prestadores de serviço autônomos. Outro fato que
também é considerado um impasse seria a incompreensão das pessoas em
relação a trabalhadores portadores de deficiências e a jovens que começaram
há pouco tempo em seu ramo de serviço.
2.2. Justificativa
Nosso aplicativo está em desenvolvimento, se espera que ele auxilie as
pessoas a terem uma renda econômica melhor de forma permanente, trazer
oportunidade aos portadores de deficiência e jovens que iniciaram há pouco
tempo sua carreira no mercado de trabalho.
2.3. Hipótese
Pelo Chamou&Chegou as pessoas portadoras de deficiências, jovens
sem experiência e desempregados terão acesso ao mercado de trabalho de
forma mais simples e rápida, beneficiando não só a eles, mas também aos
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clientes, que conseguirão contratar um prestador de serviços de maneira mais
prática e barata.
2.4. Embasamento Bibliográfico do Tema
2.4.1. Trabalho autônomo
2.4.1.1. O que é?
Trabalho autônomo é toda atividade exercida por profissionais de forma
liberal, prestando serviços para empresas ou pessoas por um tempo específico,
sem vínculo empregatício. Eles são favorecidos por questões tributárias e pela
facilidade de conseguir trabalhos no mercado digital.
O profissional autônomo é caracterizado por não possuir vínculo
empregatício com nenhuma empresa. Dessa forma, ele possui total autonomia
financeira e profissional, não assumindo o papel de um funcionário efetivo.
Jurídico Paulo Emilio define autônomo como “o trabalhador que
desenvolve

sua

atividade

com

organização

própria,

iniciativa

e

discricionariedade, além da escolha do lugar, do modo, do tempo e da forma de
execução”1.
2.4.1.2. Problemas de um trabalhador autônomo
Se for possível poupar dinheiro a trabalhar por sua própria conta, já é
menos certo que seu rendimento continuará o mesmo. A menos que tenha bons
contatos antes de começar, os primeiros anos de trabalho de um trabalhador
autônomo costumam ser difíceis. Sem experiência ou contatos, a prospecção de
novos clientes é penosa.
Felizmente, através da perseverança, encontrará clientes e ganhará um
rendimento modesto. No entanto, não está imune a pagamentos atrasados, o
que pode afetar suas próprias despesas. Uma das soluções para evitar
dificuldades é criar um colchão financeiro e aceitar a instabilidade.
2.4.2. Desemprego
2.4.2.1. Taxa de desemprego no Brasil
A taxa de desemprego no Brasil subiu para 11,6% no trimestre terminado
em fevereiro de 2020, em relação com trimestre terminado em novembro de

1

https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-51/trabalho-autonomo/
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2019 (11,2%), atingindo 12,3 milhões de pessoas, influenciada pelo aumento da
procura por emprego e pelo corte de postos de trabalho nos setores de
construção, administração pública e serviços domésticos 2. Isso interrompeu dois
trimestres seguidos de quedas significativas no desemprego.
Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
mostram que o desemprego aumentou no país antes do início das medidas
restritivas e de isolamento impostas no país para tentar frear a propagação do
Corona vírus.
Com dado mais antigos, segundo os dados do IBGE3, a taxa de
desocupação das pessoas de dez ou mais anos de idade saiu de 12,9% em
março de 20024 e chegou a 4,7% em dezembro de 2011.
O fato de indivíduos mais qualificados representarem a maior parte dos
desempregados, e essa proporção ter aumentado na última década, pode ter
como um dos seus principais motivos uma característica do mercado brasileiro.
Introdução à econometria: uma abordagem moderna.
2.4.2.2. Taxa de desemprego de PCDS5
O desemprego entre as pessoas com deficiência aumentou 24% entre
2011 e 2017, ao contrário da tendência entre a população em geral, sendo que,
em 2017, apenas 11% dos deficientes registados em centro de emprego ficaram
empregados.
O relatório “Pessoas com Deficiência em Portugal — Indicadores de
Direitos Humanos 2018” revela que as pessoas com deficiência grave são as
que registram as menores taxas de emprego em Portugal, que se situa nos
35,6%, contra os 73,2% entre as pessoas sem deficiência6.

2

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/31/desemprego-fica-em-116percent-emfevereiro-e-atinge-123-milhoes-diz-ibge.ghtml
3
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
4
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-98482016000200308
5
Pessoas com deficiências
6
https://observador.pt/2018/12/13/desemprego-entre-pessoas-com-deficiencia-aumentou-24entre-2011-e-2017/
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2.4.3. Portadores de deficiências
2.4.3.1. Como é incluir pessoas portadoras de deficiência no
mercado de trabalho?
As pessoas com deficiência com frequência eram excluídas, pela própria
família, do ensino com qualidade e do convívio social. Pessoas com diferentes
tipos de deficiência podem exercer praticamente qualquer atividade profissional.
Nesta fase de transição, entretanto, encontrar mão-de-obra qualificada tem sido
um desafio.
Atualmente, este desafio está sendo superado por empresas que
aprendem a localizar, contratar e treinar pessoas com deficiência, além de
preparar os seus locais de trabalho e os seus funcionários para a atuação em
equipe.
Além de seus compromissos com seus sócios, uma empresa precisa ter
outros compromissos e responsabilidades como, por exemplo, com as questões
ambientais, com os seus vizinhos e entorno e mais do que isso ela precisa ter
uma postura ética. Incentivar a diversidade, combater o preconceito e trabalhar
para eliminar as diferenças são exemplos éticos que toda empresa deve buscar.
Com isso as chances e oportunidades de trabalho se igualam e os
diferentes se tornam iguais, fazendo com que possam desenvolver suas
aptidões e talentos, podendo permanecer na empresa dentro de critérios de
desempenho7.
2.4.3.2. Faixa de contratação de pessoas portadoras de
deficiência
De acordo com a Rais (Relação Anual de Informações Sociais), de 2016,
o Brasil já conta com cerca de 400 mil PcDs8. Desse quantitativo, mais de 270
mil são formadas no ensino médio, com ensino superior incompleto ou estudos
superiores concluídos.
De acordo com a superintendente do IBDD (Instituto Brasileiro dos
Direitos da Pessoa com Deficiência), explicou que as empresas preferem
contratar pessoas com deficiências leves, como pessoas com membros

7

https://www.deficienteonline.com.br/a-inclusao-da-pessoa-com-deficiencia-fisica-no-mercadode-trabalho___45.html
8
Pessoas com deficiências
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amputados ou com a audição e/ou visão parcial. A partir disso, os empregadores
deixam de lado os indivíduos com deficiências mais graves, ao ponto de vista
das empresas, eles apresentariam impedimentos supostamente maiores.
Os profissionais com deficiência ainda enfrentam algum tipo de
dificuldade no mercado de trabalho, mostrou pesquisa da Vagas.com e do
Talento Incluir. Segundo o levantamento, 62% dos trabalhadores com deficiência
disseram que já tiveram problemas. Desse percentual, a maioria reclamou de
falta de oportunidade.
Quatro em cada dez pessoas com deficiência já sofreram algum tipo de
discriminação no ambiente de trabalho. Desse total que admitiu ter sido
discriminado, 57% disseram que foram vítimas de bullying. Outros 12% relataram
encontrar dificuldades para serem promovidos, enquanto 9% contaram que já
passaram por isolamento e rejeição do grupo.
"É um tipo de situação que ainda faz parte da realidade de muitas pessoas
com deficiência. Apesar da Lei de Cotas completarem 28 anos, tem muita gente
que não sabe respeitar o profissional com deficiência. E isto está refletido em
nossa pesquisa, infelizmente"9.
2.4.4. Ramos de trabalhos que estão deixando de existir devido ao
desenvolvimento tecnológico
A tecnologia de hoje já permite que robôs realizem metade das tarefas
do trabalho de um humano 10. Atualmente, a RPA (Automação de Processos
Robóticos) tem permitido que empresas executem processos de negócios de
5 a 10 vezes mais rápido e 37% menos recursos, em média. Este impacto
positivo impulsiona o setor e a estimativa é que até 2050, 80% das atividades
realizadas por humanos serão automatizadas 11.
Um levantamento divulgado pelo site myForesight aponta as quatros
áreas de empregos que mais correm riscos de automação e a robotização:


Profissões que requerem treinamento especializado e graduação
nos campos de ciências ou artes;

9

https://folhadirigida.com.br/empregos/especiais/direito-das-pessoas-com-deficiencia-nomercado-de-trabalho
10
https://www.uol/tecnologia/especiais/inteligencia-artificial-vai-acabar-com-empregos-.htm#einevitavel
11
https://canaltech.com.br/inovacao/a-inteligencia-artificial-substituira-o-ser-humano-ou-criaranovos-trabalhos-94232/
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Indústria;



Setores com baixas barreiras de entrada, exigindo pouca
habilidade, experiência e educação;



Negócios que lidam diretamente com os clientes, buscando
atender às suas necessidades12.

De acordo com esse site, as profissões, motorista de ônibus, manicure,
pintores, atendentes de postos de serviços postais (Correios), telemarketing,
telefonistas e garçons, são as que mais correm risco de desaparecem, que estão
entre 80% e 100% de chances.
Considerando serviços que lidam com os clientes diretamente, estão
ameaçados guias turísticos, agentes de viagens e vendedores de seguros. Já
em Professional Services, os empregos mais ameaçados são os de contadores,
corretores e cartógrafos, entre outros.
2.4.5. Como está a qualificação da mão de obra
Em 2015, em uma pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial, o
Brasil ficou em 78º lugar na qualificação de mão de obra dentre os 124 países
pesquisados e em 15º da América Latina.
Os fatores analisados foram educação, distribuição da mão de obra,
mercado de trabalho, percepção de negócios e treinamento das empresas, entre
outros.
A Federação das Indústrias do Rio realizou uma pesquisa em 2016 com
aproximadamente 600 fábricas no Brasil e, apesar da crise, 60% delas têm
intenção de aumentar o quadro de funcionário, no entanto 53% dessas empresas
tentaram e não conseguiram preencher os postos de trabalho disponíveis nos
últimos meses. Essas vagas ficaram ociosas por falta de pessoas qualificadas.
A falta de competência profissional dos trabalhadores é uma das razões
para a baixa produtividade no trabalho. A falta de qualificação também diminui
consideravelmente o tempo do trabalhador no mesmo emprego 13.

12

https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/01/os-empregos-mais-ameacadospela-tecnologia-nos-proximos-anos.html
13
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/a-importancia-da-mao-de-obraqualificada,3b03438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD
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2.4.6. Resumo
Atualmente, a taxa de desemprego vem aumentando anualmente, por
causa de crises econômicas, redução de preços, substituição da mão de obra
por máquinas, necessidade de profissionais mais capacitados, ou por motivos
inesperados. Em meio social, muitas pessoas não são contratadas ou são
demitidas muitas vezes, por causa de suas condições ou discriminação, temos
como exemplo, as pessoas com deficiências, mulheres e entre outras pessoas.
Com esses fatores, a valorização da mão de obra acaba sendo
comprometida, já que grande parte das empresas querem valorizar isso, mas
não obtém êxito, que pode ser por falta de profissionais qualificados, as vezes
isso se torna até um motivo de algumas empresas optarem por substituir a mão
de obra por máquinas em alguns tipos de emprego. Isso, porque ocorre a falta
de conscientização aos que querem ser empregados, em cargos que desejam
estar, para isso, eles precisam obter experiências na área, como por exemplo
estágios, que são necessários.
Socialmente, muitas empresas, carregam como padrões alguns tipos de
funcionários para trabalhar, isso já impede de muitas pessoas de terem a
oportunidade de ter um emprego, as vezes muito qualificadas, mas não se
encaixam ao “padrão” de funcionário dessas empresas.
Com esses temas em mente sabemos que passam por sérios problemas
sociais e econômicos. Para tal impasse buscamos acabar com essas
desigualdades em que vivemos. Dentre as buscas que foram feitas, não há
nenhum outro aplicativo que possui a mesma finalidade que a nossa proposta
de aplicativo, pois a mesma visa não só dar oportunidades para quem trabalha
por conta, mas, também, para pessoas que não são bem vistas em meio a
qualquer tipo de mercado de trabalho como as mulheres, pessoas com
deficiências e jovens.
2.5. Objetivos e Metas
2.5.1. Objetivo Geral
Ajudar trabalhadores autônomos a conseguirem aumentar a contratação
de seus serviços e simplificar a forma com que as pessoas o consumam,
auxiliando também a trabalhadores portadores de deficiências e a jovens
aprendizes a conseguirem emprego.
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2.5.2. Metas
Melhorar a quantidade de contratação de trabalhadores autônomos de
distintas áreas de serviço, fazendo com que se conectem com qualquer
consumidor de toda a cidade, através de um bate papo proporcionado pelo
aplicativo, sem o comprometimento que teriam com uma empresa, porém com a
mesma segurança, diminuindo os custos e aumentando a praticidade. Dar
oportunidade a pessoas portadoras de deficiência divulgando seus trabalhos
para os usuários do software por meio de uma página de indicações, e
proporcionar chances de jovens iniciarem suas carreiras, onde ao conversar com
o profissional por um chat poderão obter estágios de empregos, com indicação
do Chamou&Chegou de possíveis documentações de contratação.
2.6. Metodologia
A metodologia consiste em:
1º Etapa:
Revisão bibliográfica.
Levantamento de base teórico conceitual.
2º Etapa:
Realizar um diagnóstico a partir de entrevistas com trabalhadores
autônomos, portadores de deficiência e jovens que acabam de entrar no
mercado de trabalho. Realizar o desenvolvimento de uma plataforma, utilizando
o Intel XDK (HTML 5, C#, CSS, Java Script).
3º Etapa:
Aplicação do aplicativo, em plataformas Mobile e sites.
Entrevistar os trabalhadores autônomos para verificar se nossa solução
foi eficaz.
2.6.1. Primeiro levantamento de base teórico conceitual
Essa pesquisa foi feita com 65 alunos da Etec de Monte Mor, no dia 26 de
maio de 2020.
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Figura 1: Porcentagem de alunos de cada sala

Figura 2: Porcentagem das pessoas que conhecem um App de contratação de serviços

Figura 3: Porcentagem de pessoas que conhecem um trabalhador autônomo

Figura 4: Porcentagem de pessoas que conhece/é um jovem aprendiz
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Figura 5: Porcentagem de pessoas que conhecem uma pessoa portadora de deficiência

Figura 6: Porcentagem de pessoas que acham que um App melhoraria a comunicação prestador
de serviços/cliente

Pergunta do gráfico 6:
Você acha que um aplicativo poderia melhorar a comunicação entre o
cliente e o prestador de serviços principalmente os trabalhadores autônomos,
jovens que entraram no mercado de trabalho e PcDs,(Pessoas com deficiências)
já que poderia colaborar para que a pessoa tenha um aumento na sua renda
através da contratação de seus serviços que ficariam disponíveis no software
para pessoas que moram sozinhas e que não sabem qual agência contratar para
adquirir esses serviços?

Figura 7: Porcentagem de pessoas que usariam o nosso App
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3. PRINCIPAIS RESULTADOS E PRODUTOS ESPERADOS NO PRAZO DE
EXECUÇÃO DO PROJETO, INCLUINDO CONTRIBUIÇÕES CIENTIFICAS
E/OU TECNOLÓGICAS DA PROPOSTA
Um editor de texto é sem dúvida uma ferramenta essencial em qualquer
sistema operativo. Além das funcionalidades básicas de edição de texto, este
tipo de ferramentas integra hoje muitas funções direcionadas para a
programação.
Nos utilizaremos o Sublime Text é um editor de texto e código-fonte
multiplataforma, escrito em linguagem C++. Este editor oferece recursos
extraordinários e um desempenho simplesmente surpreendente, facilitando
assim a criação do nosso site, pois o sublime apresenta muitas funcionalidades
sendo elas complexas e as mais simples, contendo um acesso mais fácil, pois
ele facilita para todos os usuários. Falando nas linguagens que vamos usar, você
as encontra das mais conhecidas para as mais desconhecidas:


Prefixr- ideal para quem trabalha com CSS, pois ele coloca prefixo
no CSS3;



Fetch- traz as últimas bibliotecas da web, como jQuery, Wordpress;



HTML5 - oferece suporte ao HTML5;



HTML atrributes- oferece suporte aos atributos em HTML;



PHPCS- mantém o padrão no código PHP;



JSSinifier - compacta um arquivo JavaScript;



Aligntab- ajuda a organizar os códigos, mantendo a padronização
na endentação;



FileDiffs- mostra as diferenças entre arquivos;



GoToOpenFile- mostra a lista de arquivos que estão abertos no seu
editor;



TrailingSpaces - apaga espaços brancos que ficam no final da
linha.

O CHAMOU&CHEGOU é um aplicativo que facilita a busca por
profissionais, serviços e por

clientes. Disponível

para download

em

celular Android, e versão web, para utilizá-lo é preciso colocar seu e-mail e
escolher o que está procurando. Aos que desejam encontrar profissionais, é
possível contratar pedreiros, eletricistas, jardineiro, assistência técnica,
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consultoria, e mais de 20 áreas de serviços. O app busca profissionais próximos
a você e eles entrarão em contato para passar o orçamento.
Para quem deseja atrair clientes, basta preencher os campos com o
serviço que oferece e as atividades que realiza. Assim que tiver alguém
interessado no seu trabalho. O App/Site irá conter, por exemplo:


Uma área para quem vai prestar serviço e para quem vai requerer;



Às pessoas vão ter seus trabalhos divulgados a partir das
avaliações;



Jovens vão poder fazer estágios;



O trabalhador vai poder colocar quais os tipos de serviços que ele
oferece;



Irá conter um chat de conversa entre cliente e trabalhador;



Pessoas com deficiências terão uma atenção a mais pelo App e
suas divulgações serão mais frequentes que dos demais.

A seguir o protótipo de algumas possíveis telas do App para mobile:

CHAMOU&CHEGOU

Figura 8: Imagem de abertura

Figura 9: Área de criação de login
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Figura 10: Área de login

Figura 12: Área de perfil

Figura 11: Página principal

Figura 13: Área de pesquisa

Figura 8: Tela onde se realiza a iniciação do App;
Figura 9: Tela onde você faz o cadastro para ter o acesso do aplicativo;
Figura 10: Tela onde se realiza o login, pelo usuário já cadastrado;
Figura 11: Tela para onde o usuário é direcionado quando entra no App;
Figura 12: Tela da área de perfil;
Figura 13: Tela de pesquisa de prestadores de serviço.
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Figura 14: Tela principal do site

Figura 15: Sobre nós

Figura 16: Área de serviços
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Figura 17: Área sobre o projeto

Figura 18: Sobre os criadores do site/app

Figura 19: Área de preços para conseguir premium
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Figura 14: Tela principal, onde se realiza a iniciação do Site;
Figura 15: Sobre o site Chamou&Chegou;
Figura 16: Área para pesquisa de prestadores de serviços;
Figura 17: Tela onde falamos sobre o projeto;
Figura 18: Tela onde falamos sobre os integrantes Ana, Karoliny e Vitor;
Figura 19: Tela onde a pessoa pode aprimorar os serviços do site/app,
conhecido como tela de preço premium.
4. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS AO
LOGO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
ATIVIDADES
DEFINIÇÃO DE GRUPO
VALIDAÇÃO DE TEMA
DIÁRIO DE BORDO
PLANO DE PESQUISA
PESQUISA BIBLIOGRAFICA
PESQUISA DE CAMPO
DESENVOLVIMENTO DO
SOFTWARE - PARTE LOGICA
DESENVOLVIMENTO DO
SOFTWARE - PARTE FÍSICA
TESTES
IMPLANTAÇÃO

F
E
V
X
X
X

M
A
R
X
X
X
X
X

A
B
R

J
U
N

J A
U G
L O

S
E
T

O
U
T

N
O
V

D
E
Z

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO
Com esses tópicos colocados em questão, realizamos várias pesquisas e
observamos que não há um aplicativo que tenha a mesma funcionalidade e a
finalidade que o nosso projeto, então percebemos a chance de dar
oportunidades à essas pessoas, que não possuem uma imagem positiva aos
olhos de muitos, nem mesmo no ambiente de trabalho, como muitas empresas
que estão carregando padrões concretos para uma pessoa conseguir ser
contratada, impedindo que muitos outros trabalhadores qualificados consigam
essas vagas.
Nosso projeto ainda está em desenvolvimento e esperamos que com ele
possamos auxiliar diversas pessoas a dar continuidade ou início no crescimento
de suas carreiras, buscando dar fácil acesso ao mercado de trabalho, como
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também, diminuindo, e se possível acabando com as discriminações e
preconceitos; valorizando o trabalho de mão-de-obra e qualificando pessoas
para se tornarem um dia melhores profissionais na área.
Ao longo de todo o desenvolvimento do aplicativo, passamos por muitas
experiências, aperto no calendário, encontramos algumas dificuldades entre elas
no

próprio

desenvolvimento,

aprendemos com nossas dificuldades e

conseguimos realizar um projeto bom e que irá auxiliar muitas pessoas. Sobre a
experiência que tivemos ao longo do projeto, conseguimos evoluir como pessoa
e como programadores, sempre buscando inovações e acompanhando o avanço
da tecnologia, onde dispomos todo o nosso tempo em pesquisas, análises e
resultados. Foram implementados novos códigos, assim deixando a estética do
aplicativo mais coesa, pensamos nas cores e funções para que o usuário tivesse
facilidade em buscar o que queira. Na parte de programação podemos colocar
em destaque as linhas e organizações que mantivemos, onde que cada linha
tem sua função e explicação, para facilitar quem queira abrir o código fonte de
nosso site. Sendo assim o usuário e programadores que irão ‘visitar’ o site terão
total disponibilidade e recursos que iremos oferecer.
Como sabemos, o nosso mundo está sempre em avanços e passando por
mudanças e foi aí que buscamos encaixar e atualizar nosso projeto, para facilitar
a vida de cada um dos usuários.
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