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Soluções para festas de fim de ano da empresa sem 
aglomerações 

 

 
 
Fim de ano é tempo de comemoração e agradecimento junto à família, amigos 
e também colegas de trabalho. As festas mais comuns realizadas neste período 
já estão se aproximando: Natal, amigo secreto com os amigos e a famosa festa 
da empresa. Entretanto, neste ano atípico de isolamento social, causado pela 
pandemia do novo coronavírus, as celebrações serão diferentes dos anos 
anteriores. As aglomerações em ambientes fechados devem ser evitadas por 
normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a alternativa é encontrar 
soluções para estar presente em tais eventos. 
 
Por conta disso, as reuniões festivas, em especial as festas da empresa, podem 
acontecer seguindo muita criatividade e inovação, aponta Natasha de Caiado 
Castro, especialista em inteligência de mercado e marketing de experiências e 
CEO da Wish International, empresa especializada nos segmentos de MICE - 
Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - e IDX - Innovation and 
Disruptive Experience. Ela analisa que os encontros de entretenimento são 
importantes para toda a equipe. 
 
"Nesse período no qual estamos vivendo, é importante usar a inovação e 
recursos para reforçar os laços - mesmo distantes fisicamente, o que evidencia 
a liderança humanizada por parte dos gestores e faz com que o colaborador se 
sinta perfeitamente parte da corporação." 
 
Para evitar aglomerações, a fim de conter a propagação da pandemia, a 
especialista indica cinco maneiras de realizar a comemoração corporativa neste 
final de ano. Confira: 
 
 
 



Exclusividade na cozinha 
O CEO da corporação, junto a um chef da gastronomia, ensina, em vídeo, o 
passo a passo de uma receita para a equipe. Além disso, todo o time recebe na 
própria casa os ingredientes para preparar a receita de fim de ano com a família. 
 
"O propósito é evidenciar que mesmo distantes fisicamente, os líderes e gestores 
mantém contato próximo com os colaboradores, o que ajuda toda a equipe a ter 
união neste período de isolamento e mostra empatia", ressalta Natasha. 
 
Festa virtual 
Segundo o levantamento realizado pela Eventbrite, houve um crescimento global 
de mais de 2.000% de eventos online em 2020, comparado com 2019. Só em 
eventos com foco em negócios, o aumento é de 1.100%. A festa virtual por 
videochamadas com os colegas de trabalho pode ser feita com todos 
simultaneamente desfrutando de bebidas e comidas oferecidas pela empresa e 
aproveitando algumas horas de descontração. 
 
Drive-in 
Os espaços drive-in também são uma boa alternativa para as festas de fim de 
ano da corporação. A ideia é utilizar grandes espaços para receber carros dos 
funcionários que estarão acompanhados de suas famílias no dia do evento. No 
telão ou no palco, as empresas podem passar vídeos dos colaboradores 
trabalhando no home-office, além de shows ou até DJs. Caso a empresa possua 
um grande espaço de estacionamento, o evento pode ser realizado no local. 
 
Talk show com o gestor e seu ídolo 
A ano de 2020 foi sensível e complicado para a grande parte das corporações. 
Com o intuito de expor melhores perspectivas para os negócios no próximo ano 
e manter boas expectativas para toda a empresa e equipe, uma boa solução é 
realizar talk show gravado entre o gestor e um ídolo conceituado no mundo 
business sobre grandes iniciativas para 2021. 
 
Celebração vip em salas de cinema 
Após meses fechados, os cinemas reabriram e, assim como antes da pandemia, 
em breve devem voltar a ser espaços também para eventos corporativos. Agora, 
no entanto, respeitando as devidas normas de segurança. 
Os assentos confortáveis, pipoca e a imagem em alta resolução garantem uma 
experiência descontraída e informal junto com os colegas de trabalho. "Todo o 
ambiente de bem-estar proporcionado para a equipe, que se empenhou o ano 
inteiro, exibe o reconhecimento por parte dos líderes, além de toda a vivência 
presencial e inovadora - ainda que com distanciamento-, o que torna-se uma 
ótima alternativa de confraternização de final de ano da empresa", revela a 
especialista. 
 
 
 
 
 
 



Pandemia e home office fazem crescer procura por seguros 
residenciais 

 

 
 
O seguro de vida individual também teve aumento de procura nos últimos 
tempos. Uma das razões é o receio da morte e de deixar a família desamparada. 
 
O seguro residencial tem uma importância fundamental, pois garante o maior 
patrimônio adquirido ao longo da vida, ou seja, o lar das pessoas. E, ainda assim, 
é um seguro com contratação bastante baixa no Brasil. Apenas cerca de 14% 
dos imóveis brasileiros são segurados. 
 
No geral, brasileiro não tem hábito de fazer seguro. Até mesmo a frota de 
veículos segurados no Brasil é baixa. Segundo a CNSeg (Confederação das 
Seguradoras), apenas 30% dos veículos possuem seguro. Mas, ainda assim, no 
Brasil, o seguro mais procurado é o que cobre furtos e danos do automóvel. Esta 
é mais uma questão cultural e também pelo desconhecimento de que o seguro 
residencial é de custo bastante acessível. O seguro residencial ainda tem muito 
a crescer. 
 
Conheça alguns pontos sobre os seguros residenciais. 
 
Seguro para home office 
As opções de seguro para cobrir o home office são aquelas tradicionais de 
mercado. Quem está trabalhando em casa precisa ter o computador funcionando 
o dia todo. Serviços como help desk são importantes nesse momento de 
pandemia, bem como outras assistências residenciais. 
 
A telemedicina oferecida em alguns produtos de vida individual também é 
extremamente importante, pois através dela as pessoas podem ter orientação 
médica por vídeo, sem precisarem sair de casa, diminuindo o risco de contágio 
do vírus. 
 
Seguro residencial 
Os produtos residenciais disponíveis no mercado partem do mais simples, 
aquele com contratação apenas da cobertura básica, como contra incêndio, 
queda de raio e explosão, até os mais completos, com inúmeras coberturas e 
assistências. 
 



O seguro residencial pode ser contratado para casa ou apartamento, e, 
dependendo da regra de aceitação de cada seguradora, pode haver aceitação 
para imóveis de veraneio, além do imóvel habitual. E o mesmo ocorre em relação 
à parte construtiva, que eventualmente as seguradoras podem aceitar riscos 
construídos em madeira ou misto, uma vez que o normal é aceitar os riscos em 
alvenaria. 
 
As coberturas acessórias variam de seguradora para seguradora, mas algumas 
são bastante comumente contratadas: roubo de bens, danos elétricos, vendaval, 
responsabilidade civil familiar, entre outras. 
 
Custo 
O custo do seguro vai depender do valor de reconstrução do imóvel e do 
conteúdo coberto. Também são variáveis que influem no custo do seguro: 
localização, forma da construção, utilização do imóvel, existência de dispositivos 
de proteção, como alarmes, entre outras. 
 
O seguro residencial é muito barato e ele já inclui uma série de serviços. Partindo 
de um risco médio, o custo gira em torno de 0,2% do valor de reconstrução do 
imóvel. 
 
É incomparável o valor do seguro com os gastos que uma pessoa teria se fosse 
chamar diretamente um profissional para fazer algum serviço. A tranquilidade 
precisa ser considerada. 
 
Diferenciais 
As seguradoras incorporam serviços de assistência 24 horas em forma de 
pacotes que mais se adequem à necessidade e ao bolso de cada segurado. A 
assistência básica geralmente disponibiliza serviços básicos, como chaveiro, 
eletricista e hidráulica/desentupimento, mas existem pacotes com serviços 
diferenciados, como fornecimento de caçambas, limpeza de caixa d'água, help 
desk, entre outros. 
 
Há também coberturas bastante diferenciadas para cada necessidade do 
segurado que cobrem danos ao jardim, tacos de golfe, hole in one, joias e 
relógios, obras de arte e bens culturais, entre muitas outras. 
 
Existem algumas excludentes comuns entre as seguradoras, por exemplo a não 
cobertura de papéis que representem valor como dinheiro, chequesetc. Assim 
como furto simples, que não está coberto em nenhuma seguradora, uma vez que 
só ampara roubo ou furto com vestígios claros de arrombamento. 
 
Carro não está incluso 
Veículos são riscos excluídos na cobertura de roubo do seguro residencial. Para 
garantir a cobertura de roubo do carro, o segurado deve adquirir cobertura 
específica desse bem no ramo de automóvel. 
 
Para saber mais sobre o seguro residencial, consulte a nossa corretora de 
seguros! 
 



Ataques cibernéticos são um problema global  
 

 
 
Segundo o portal Cybersecurity Ventures, estima-se que os ataques hackers 
devem causar mais de US$ 6 trilhões em perdas financeiras em todo o mundo 
em 2021, um salto dos US$3 tri registrado em 2015. Isso representa a maior 
transferência de riqueza econômica na história, colocando em risco os incentivos 
à inovação. Entre os crimes mais comuns estão os esquemas fraudulentos por 
phishing, roubo de identidade e ransomware, sendo que este último pode gerar 
prejuízos da ordem de US$ 20 bilhões até 2021, 57 vezes mais do que causou 
em 2015. 
 
Diante desse cenário, entidades públicas e organizações privadas vêm se 
movimentando para criar mecanismos de proteção aos dados de pessoas e 
empresas, como uma forma de inibir e coibir os crimes digitais. A General Data 
Protection Regulation (GDPR), lei que entrou em vigor em maio de 2018 com o 
objetivo de proteger os cidadãos da União Europeia contra a violação de 
privacidade e dados, inspirou países como o Brasil a seguirem o mesmo 
caminho, com a formulação da agora vigente Lei Geral de Proteção de Dados. 
 
Para comentar o impacto dessas iniciativas regulatórias e a importância de 
considerar os riscos cibernéticos em todas as esferas das organização, Mark 
Camillo, diretor de Riscos Cibernéticos da AIG, líder e referência global em 
seguros de riscos cibernéticos, que acompanhou de perto a implantação da 
regulamentação GDPR na União Europeia e as dificuldades das empresas em 
se adequar às normas, compartilha sua experiência à frente das operações da 
AIG na Europa, Oriente Médio e África com o tema, e o que é preciso ser adotado 
para se atingir padrões apropriados e o mínimo de maturidade em segurança 
cibernética. 
 
O Brasil acaba de adotar a Lei Geral de Proteção de Dados. Que lições e 
melhores práticas você traz sobre a implantação da lei na Europa? 
Antes de a lei europeia entrar em vigor, havia vários avisos antecipados e 
orientações sobre o que ela traria e as medidas a serem tomadas. As empresas 
tiveram muito tempo para se adaptar a ela. Sabemos que as prioridades de cada 
empresa são diferentes, dependendo da atividade e do tipo de dados que cada 
empresa coleta. Cada empresa deve primeiro entender que tipo de dados ela 
coleta, para qual propósito e, então, certificar-se de que está cumprindo a lei. 
Mesmo assim, ainda persiste algum nível de subjetividade e as diferenças 



culturais podem levar a diferentes ações realizadas pelas organizações. Por 
exemplo, depois que a lei entrou em vigor na Europa, tivemos quase o mesmo 
número de notificações de sinistro na Irlanda e na Espanha. No entanto, dessas 
notificações de sinistros, mais de 50% foram comunicados ao regulador irlandês, 
ao passo que, em Espanha, foram comunicados menos de 5%. Isso demonstra 
como a cultura pode impactar a implementação e pode ter grandes divisões entre 
o norte e o sul da Europa. Além disso, não houve um manual padrão adotado 
pelos reguladores, então incidentes que poderiam ser aproximadamente os 
mesmos em termos de impacto / causa de perda podem levar a resultados 
diferentes do ponto de vista da aplicação. Portanto, muito disso ainda está sendo 
trabalhado. 
 
Como você enxerga esse movimento, não apenas do Brasil, mas de outros 
países, sobre a implementação de lei de gerenciamento de dados? 
Os ataques cibernéticos vêm acontecendo em várias partes do mundo e, 
atualmente, levar à Justiça quem os promove é quase impossível. Daí ser 
extremamente importante levantar e corrigir as vulnerabilidades dos sistemas 
empresariais. As companhias precisam avaliar com frequência suas 
vulnerabilidades. Por exemplo, neste momento, no qual muitos estão se 
conectando remotamente, é preciso checar: todas as medidas cabíveis foram 
tomadas? Campanhas de phishing permanecem na esperança de que haja um 
clique em um email malicioso, que dê acesso a sistemas. Os bandidos não estão 
se concentrando em um país específico. Este é um problema global. É por isso 
que em todo o mundo, cada vez mais, órgãos reguladores estão tentando 
implementar controles para que as empresas mantenham os padrões 
adequados e atinjam um certo nível de maturidade em segurança cibernética. 
 
Que mensagem você deixa aos CEOs e CISOs brasileiros que estão se 
adaptando à lei? 
A maior parte dos principais ativos de uma marca hoje são não físicos, ou seja, 
dados. Portanto, é preciso focar nessa área, pois ela constitui grande parte da 
vantagem competitiva de uma empresa. É muito importante saber se a 
organização tem tratado essas informações de maneira adequada, as 
responsabilidades potenciais dos funcionários e as consequentes multas e 
penalidades regulatórias que a empresa pode sofrer. É fundamental tomar as 
medidas adequadas para proteger esses ativos. Todas as empresas precisam 
levar isso a sério! As empresas têm muitas informações, até mesmo de seus 
funcionários. É importante ter alguém na liderança da empresa que tenha 
experiência em tecnologia, cibersegurança, proteção de dados ou uma empresa 
de consultoria que possa ajudar a organização a minimizar os riscos ao máximo. 
Caso contrário, pode haver problemas potenciais de governança corporativa, 
especialmente se os executivos precisarem responder a investigações 
regulatórias e multas e danos potenciais à reputação / marca e subsequente 
queda no preço das ações. 
 
Após a GDPR entrar em vigor em 2018, vimos um crescimento significativo 
no número de sinistros, notificações nas apólices e aumento dos custos 
com profissionais especializados na regulação dos sinistros, conforme 
relatório feito pela AIG (Cyber Claims Report 2019). Esta realidade se 
mantém até hoje, dois anos após a implementação da GPDR? Quais 



consequências podemos esperar para o mercado de Cyber nos próximos 
anos? 
De fato, temos visto um aumento significativo no número de notificações de 
sinistros e essa realidade se mantém. Por exemplo, antes do GDPR, se uma 
pessoa recebeu por engano a correspondência de outra pessoa, isso não teria 
sido relatado (seja como uma reclamação ou notificação regulamentar). Hoje, os 
indivíduos podem potencialmente buscar compensação da organização por algo 
assim, portanto, as organizações estão sendo muito mais proativas. Devido à 
frequência e gravidade das reclamações, estamos vendo o mercado cibernético 
começar a se fortalecer. As empresas estão garantindo que o consentimento 
adequado seja recebido dos clientes para o uso de dados. Acho que a tendência 
é por uma regulamentação mais abrangente. E a situação mundial que vivemos 
agora só vai exacerbar essa tendência. 
 
 
Para saber mais sobre o seguro de riscos cibernéticos, consulte a nossa 
corretora de seguros 
 
 

Seis dicas para cuidar da saúde dos olhos 
 

 
 
Notebook ligado o dia todo, WhatsApp bombando, crianças jogando online, 
conectadas à TV, ao tablet ou disputando o celular com os pais, que o utilizam 
para trabalhar. Nos últimos meses, essa tem sido a rotina da maioria das 
pessoas, que já estão se habituando às atividades virtuais no dia a dia. E para 
quem mora sozinho, o cenário não é muito diferente. O uso de eletrônicos se 
intensificou muito, seja para ler, trabalhar, relaxar ou se conectar a outras 
pessoas. Uma verdadeira explosão digital, que surpreendeu até os mais 
acostumados ao universo virtual. 
 
Segundo pesquisa da Squid, empresa especializada em marketing de influência, 
quase 90% das pessoas aumentaram o uso de eletrônicos durante a quarentena. 
A pesquisa revela ainda que o uso do celular aumentou 88,4%, o da televisão 
cresceu 62,1% e o do computador 43,6% - números alarmantes para a saúde 
dos olhos, que passaram a ficar muito mais expostos aos malefícios da luz azul. 
 



Sensação de "olho seco", coceira e irritação nos olhos, acompanhados ou não 
de dor de cabeça e náuseas têm sido os sintomas mais comuns entre pessoas 
que passam muito tempo em frente aos eletrônicos. Mas como acabar com o 
desconforto sem abrir mão dos eletrônicos? Confira abaixo algumas dicas para 
ajudar a manter a saúde dos olhos em dia: 
 
Exame oftalmológico: Consulte regularmente o seu oftalmologista, esse é o 
primeiro passo para garantir a saúde dos seus olhos. Quando procurar o médico, 
pense bem e responda minuciosamente cada pergunta feita por ele. Lembre-se 
de acrescentar detalhes específicos, como por exemplo, se você passa mais 
tempo exposto ao celular ou ao computador, se dirige muito, se fica muitas horas 
sob a luz direta do sol etc, esses dados são importantes para ajudar a definir o 
seu padrão visual. 
 
Iluminação adequada: Reduzir o brilho das telas e manter o ambiente onde os 
eletrônicos são utilizados bem iluminados é fundamental. De acordo com 
oftalmologistas, o escuro faz com que as pupilas dilatem e a luz das telas seja 
mais prejudicial aos tecidos oculares. Além disso, a luz azul emitida pelas telas 
é capaz de bloquear a produção de melatonina, causando insônia. 
 
Pausas periódicas: Tente se levantar e sair da frente dos eletrônicos pelo 
menos a cada hora e caminhar ou alongar os músculos durante 5 a 10 minutos. 
Da mesma forma que o seu corpo precisa de exercícios físicos, exercícios para 
os olhos também podem beneficiar a sua saúde. A regra 20-20-20 é uma 
excelente forma de relaxar e, ao mesmo tempo, exercitar os seus olhos. É muito 
simples: tire os olhos da tela a cada 20 minutos e foque em um objeto a 20 metros 
de distância durante 20 segundos. 
 
Pisque, pisque e pisque: Ao trabalhar ao computador ou se concentrar no 
smartphone ou TV, você tende a piscar menos e a não fechar completamente as 
pálpebras. Piscar umedece os olhos e evita que se ressequem e fiquem irritados. 
Por isso, quando fizer as pausas periódicas, lembre-se de piscar intensa e 
prolongadamente. 
 
Óculos ideais: Os óculos podem ajudar a reduzir a sensação de vista cansada, 
e há várias opções disponíveis. Por isso, é muito importante entender as 
tecnologias aplicadas às lentes e o tipo de proteção que elas oferecem, bem 
como seguir a orientação do seu oftalmologista. Existem lentes modernas que 
contam com um filtro de luz azul que protege os olhos dos raios nocivos emitidos 
por equipamentos eletrônicos. 
 
Escolhas saudáveis: Os olhos adoram hortaliças. Procure comer muitos 
legumes verdes, como brócolis, espinafre e couve, e também cenouras. A 
hidratação é outro ponto muito importante, sobretudo se você sofre de 
ressecamento nos olhos. É fundamental se manter hidratado para garantir que 
os olhos recebam a umidade de que necessitam. Para finalizar, uma boa noite 
de descanso – isso ajudará os seus olhos a se recuperarem do esforço realizado. 
 
 
 



Você sabe como descartar o lixo de maneira correta? 
 

 
 
Os números são altos. No Brasil são geradas 78,4 milhões de toneladas de 
resíduos sólidos por ano. Desses, 30 milhões de toneladas são descartados de 
forma inadequada. Para completar, a média de resíduos gerados por uma 
pessoa chega a um quilo por dia. E um dado alarmante: medicamentos, 
fármacos e embalagens de cosméticos, entre outros resíduos chamados de 
micropoluentes, além de perfurocortantes e infectantes gerados em nossas 
casas, são classificados como resíduos urbanos e, com isso, a lei afasta a 
obrigatoriedade do descarte adequado, permitindo que o mesmo seja feito no 
lixo comum. 
 
O assunto é tão sério que a ONU criou um grupo de estudo para criação de 
soluções inovadoras para a gestão do lixo doméstico (isso porque o resultado do 
descarte inadequado é poluição e contaminação do meio ambiente). Para evitar 
que isso ocorra, fazer a nossa parte em casa é de grande ajuda. De acordo com 
Rafael Zarvos, especialista em Gestão de Resíduos Sólidos e fundador da 
Oceano Gestão de Resíduos, com algumas medidas simples podemos contribuir 
e proteger o meio ambiente. 
 
Para ajudar nessa missão, o especialista dá seis dicas de como descartar o lixo 
em casa de forma correta. Confira! 
 
• "Separar o resíduo orgânico do lixo comum. Para isso, a melhor opção é ter 
uma composteira ou contratar o serviço de coleta em domicílio. A compostagem 
é um sistema prático, compacto, higiênico e amigo do meio ambiente, onde 
minhocas e microorganismos transformam restos de alimentos em adubo de alta 
qualidade"; 
 
• "Muitas pessoas não sabem o que fazer com o óleo de cozinha que sobra. Uma 
boa ideia é colher o óleo utilizado, colocar em uma garrafa PET e levar em um 
PEV (Ponto de Entrega Voluntária), próximo à sua casa ou contratar o serviço 
de coleta em domicílio"; 
 
• "Tenha uma lixeira apenas para os produtos recicláveis. Assim, fica mais fácil 
organizar na hora de levar para a coleta seletiva do prédio ou em postos de 



entrega voluntária. É importante higienizar (basta passar água) os resíduos 
antes de entregá-los para a reciclagem"; 
 
• "Colocar os rejeitos (como são chamados os resíduos que não pode ser 
reaproveitados), como absorventes, fraldas, fitas adesivas, etiquetas, papel 
higiênico e papel engordurado em caixas de papelão, separados da lixeira 
doméstica"; 
 
• "Alguns itens precisam de descarte ambientalmente adequado. São eles: pilhas 
e baterias (que contêm cádmio, chumbo, mercúrio, manganês, cobre, níquel, 
lítio, cromo e zinco), além de medicamentos, cosméticos, produtos de limpeza e 
produtos de higiene pessoal, uma vez que estes contêm micropoluentes. Objetos 
perfurocortantes também devem ter o descarte adequado pelo risco de 
contaminação ou de cortes"; 
 
• "Tente evitar o uso de sacolas plásticas para descartar o seu lixo. No lugar 
delas, opte por sacos de papel ou caixas de papelão. Vale lembrar que as 
sacolas plásticas são um dos itens que mais demoram a se decompor". 
 
 

Conheça sete animais silvestres que são permitidos para 
serem pets 

 

 
 
Você sabe o que são animais silvestres? Certamente sim. Esse termo, aliás, é o 
que denomina o grupo de bichos não domesticados. Ainda mais, saiba que é 
possível criar alguns em casa, pois têm permissão legal. Saiba, portanto, o que 
é preciso para ter esse tipo de animal em casa, caso você queira ter um pet 
diferente. 
 
É certo que, diferentemente dos animais de estimação, os animais silvestres de 
um modo geral, não passaram pelo processo de domesticação. Em 
contrapartida, animais domésticos como cachorro, gato, porco, galinha entre 
outros, esses já estão acostumados com pessoas desde sempre. 
 
Além do mais, os bichos silvestres são animais exóticos, muitos vivem livres na 
natureza. Mas, quando são retirados do seu ambiente de origem podem sofrer 
danos. E de fato encontram dificuldades de reproduzir sua espécie em cativeiros. 



 
O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis) 
ressalta que a legislação brasileira determina normas sobre a criação desse tipo 
de animal, mas tudo dentro da lei e com uma fiscalização bem pontual. 
 
Sendo assim, se você deseja ter um bichinho silvestre, pondere todas essas 
questões, pois caso você negligencie o regulamento de órgãos responsáveis 
como o Ibama, poderá até responder judicialmente. 
 
Além disso, pesquise bem e faça todo o procedimento como diz a lei, para que 
você não contribuir para o tráfico ilegal dos animais e todo o sofrimento causado 
por essa prática nociva que causa desequilíbrio na natureza. 
 
O que diz a lei sobre adoção de animais silvestres 
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) tem uma lista completa com todos os animais considerados domésticos 
e que não precisam de autorização para serem criados em casa como pets. 
 
No entanto, o regulamento sobre o que é considerado como animal silvestre e 
que pode ser pet, é feita por cada estado, pois cada região discute e determina 
qual a sua fauna silvestre. 
 
Sendo assim, caso você deseje ter um animal silvestre, procure em sua região 
por um criadouro legalizado. 
 
Ele certamente, deverá apesentar cadastros e demais licenças atualizadas, além 
da Autorização de Uso e Manejo de Fauna válida das espécies comercializadas. 
 
Em suma, é necessário oferecer um lugar adequado ao animal, por isso lembre-
se, para manter os cuidados especiais que ele precisa, os gastos são mais 
elevados. 
 
Veja uma lista de sete animais silvestres que podem ser pets: 
 

1. Jabuti; 
2. Papagaio; 
3. Arara; 
4. Mico; 
5. Iguana; 
6. Teiú; 
7. Furão. 

 
Desse modo, observe alguns detalhes antes da compra ou adoção. Lembre-se 
de conferir se o criadouro tem marcação e identificação dos animais aprovados 
pelo Ibama. 
 
E por último, veja também se o bichinho possui uma argola, ela geralmente fica 
alojada na pata e com o selo do instituto. 


