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No próximo dia 28 deste mês, a linda cidade de 
Maringa (PR) ganhará um dos mais modernos 
terminais intermodais do Brasil. O anuncio foi 
feito em uma coletiva de imprensa, onde todos 

os presentes conheceram detalhes do audacioso 
projeto. Confira as fotos. Pág. 06

 Um vírus desconhecido pela ciência até há 
pouco vem causando uma doença pulmonar 

grave em centenas de pessoas na China, e já foi 
detectado em mais de 20 países provacando já 
um caos mundial. Conheça os sintomas e como 

se prevenir.  Pág. 11

Você sabia que alguns alimentos podem 
promover um odor corporal desagradável 

porque o corpo não os assimila 
adequadamente? Para resolver o problema, 

devemos reduzir seu consumo. Pág. 12

CORRIDA ELEITORAL 2020:
Pré-candidatos já começam 
a se apresentar aos eleitores 
com soluções para todos os 

problemas da cidade.

Estamos apenas em fevereiro e, já é possível trombar com 
candidatos nos quatro cantos das cidades e, nos mais diversos 
eventos. Nesta a disputa tem até o momento 05 candidaturas 

oficias e 02 extra oficiais com a possibilidade de haver em torno 
de 300 candidatos a vereança. Pág. 5

CORONAVÍRUS:
O fantasma que assusta 

mais de 20 paises e já está 
no estado de São Paulo. 
Saiba tudo a respeito.

VENCENDO A NHACA:
Saiba quais são os 08 
alimentos que causam 
um odor desagradável 

ao seu corpo.

Neste Carnaval você vai cair 
na folia ou prefere a calmaria? 

Preparamos as melhores 
sugestões para você. Confira! 

Nem todos gostam de cair na avenida e os melhores roteiros 
já são conhecidos por todos. Por esta razão, preparáramos 
excelentes sugestões para você dar uma fugidinha. Grandes 

opções para quem procura a calmaria. Pág. 08

PARABÉNS:
Maringá ganha uma 
dos mais modernos 
terminais do país.
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salmos 126:3 
Às vezes estamos tristes, com a sensa-

ção de que nada está progredindo na nos-
sa vida. Olhamos para as situações como 
se não estivéssemos avançados, mas pense 
bem, quantas coisas o Senhor já realizou!

Uma boa maneira de afastarmos a tris-
teza e nos alegrarmos, é reconhecermos o 
quanto Deus já realizou nas nossas vidas. 
Além de sermos sinceros conosco, reconhe-
cermos o que Deus tem feito em nossas vi-
das nos move para os braços do Pai. Assim 
como nós gostamos de sermos reconheci-
dos quando realizamos algo, Deus também 
aguarda o nosso reconhecimento pelos seus 
feitos. 

Quanto mais agradecemos, menos re-
clamamos. E quanto mais nos alegramos no 
Senhor, mais nos fortalecemos! 

Façamos esse exercício de gratidão, ale-
gremos nos feitos do Senhor!
• Alegre-se no Senhor e veja quantas coisas 
Ele fez!
• Traga à memória os feitos do Senhor na 
sua vida. Recorde quantos livramentos Deus 
já realizou na sua vida. 
• Antes de pedir qualquer coisa, agradeça! 
Quando reconhecemos o que Deus já fez, 
sentimos confiança nele.
• Cultive um coração grato. Quando apren-
demos ser gratos a Deus, aprendemos a ser 
gratos com as pessoas.

Para Orar:
Senhor Jesus, hoje quero agradecer por 
todas as coisas que você já fez na minha 

vida. Quantas bênçãos, quantos livramen-
tos! Sem o Teu favor não estaria onde 

estou. Confio em Ti e sei quando você age, 
não há quem possa impedir! Quantas coi-
sas o Senhor fez por mim, por isso estou 

alegre! Obrigado Pai. Amém.

EXPEdiENtE

Prefeitura Municipal ................... 3402-6000
Hospital das Clinicas .................. 3402-1744
Santa Casa .................................. 3402-5555
Hospital Unimar .......................... 2105-4500
Bombeiros ..............................................193
Samu ...................................................... 192
Policia .................................................... 190
Delegacia da mulher ................... 3433-1133
Defesa civil ............................................ 199
CPFL .......................................... 3417-3744
Grande Marília ......................... 3303-3550
Sorriso de Marília ..................... 3316-8848
AMTU ...................................... 3402-9010
Guerino Seicentos ..................... 3316-1431
Princesa do Norte ..................... 3433-8217
Expresso Adamantina................ 3433-4507
Expresso de Prata ..................... 3432-3212
Terminal Rodoviário................. 3454-8820

FONES UTEIS

“Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, 
por isso estamos alegres.”

Em outubro deste ano, os leitores do 
JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA terão 
um compromisso inadiável: escolher quem 
comandará a sua cidade pelos próximos 
quatro anos. Claro que essa decisão não 
pode ser tomada de última hora. É preciso 
avaliar tudo que foi feito pelos atuais go-
vernantes -- muitos deles, inclusive, estarão 
novamente pedindo voto --, além de ques-
tionar o que seu município mais precisa e 
quais são as melhores propostas para o seu 
futuro.

Para ajudar nessa importantíssima esco-
lha, O JORNAL DO ÔNIBUS intensificará 
a sua cobertura jornalística e estará todos os 
dias ao lado do leitor, dando todo o suporte 
necessário para que essa decisão seja toma-
da da melhor maneira possível. Podem ter a 

certeza, nós iremos jogar um papel impor-
tante nas eleições deste ano.

Em breve, o jornal dará o pontapé ini-
cial à cobertura especial neste ano eleitoral, 
e começará uma série de entrevistas com os 
pré-candidatos à prefeitos na cidade.

Dessa forma, trazendo uma avaliação 
própria dos próprios governantes, o jornal, 
maior veículo impresso e líder em enga-
jamento online na região, segue desempe-
nhando seu papel de levar a bandeira do 
jornalismo isento, ético, imparcial, crítico e 
independente.

Se o eleitor tem um compromisso inadi-
ável com as urnas em outubro, O JORNAL 
DO ÔNIBUS mantém o seu compromisso 
com a informação de qualidade, o antídoto 
do eleitor de Marília contra as Fake News.

Sim, grandes coisas fez o 
Senhor por nós!

A verdade e as decisivas 
eleições de 2020 para Marília.

E as filas continuam nos horários de pico. Será que não há espaço para pelo menos mais um guichê???



INTERNET DE 1º MUNDO : 
Zona Sul já tem LIFE FIBRA, internet com alto desempenho e qualidade.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

Após longos anos de problemas na qualida-
de de sinal, questionamentos e reclamações a 
população da Zona sul da cidade está ganhando 
oficialmente uma Internet de primeiro mundo. 
Trata-se da LIFE FIBRA, ultra banda larga com 
qualidade inquestionável.

O lançamento oficial ocorreu no ultimo sába-
do (08 ) com uma  grande carreata  que partiu da 
Avenida Santo Antonio ( Escritório da empresa ) 
até a zona sul ( Avenida João Ramalho e Durval 
de Menezes ), concluindo na rua Eduardo Prado 
(Poliesportivo do Tatá) onde inúmeras atrações 
foram oferecidas á população.

Durante a carreata, Luis Eduardo Diaz, Di-
retor de relacionamento e mercado da LIFE FI-
BRA, falou a nossa reportagem e destacou que  o 
momento é impar para ser comemorado de uma 
forma intensa; “Para nós é um momento especial 
deste lançamento da LIFE na zona sul, e digo 
isto porque, faz muitos anos que toda essa região 
sofre com a baixa qualidade dos serviços de te-
lecomunicações e internet sendo que nesta data 
finalmente comemorar a conclusão do serviço de 
implantação da Fibra Óptica muito nos alegra a 
atender ao anseio de todos aqueles que buscam 

tudo que a população precisar”, concluiu.
LIFE, um passo à frente em tecnologia e 

aproximando às pessoas.
Life Serviços de Comunicação Multimídia, 

atua no mercado há mais de 20 anos, com es-
critório de atendimento em Marília na Avenida 
Santo Antonio, 4232, próximo ao Marília Sho-
pping e com uma cobertura total de serviços nas 
cidades de Oriente, Pompéia, Quintana, Vera 
Cruz, Garça e Ocauçu.

Ao longo destes anos, a empresa foca seus 

Você é contra ou a favor da 
utilização de recursos públicos 
para a realização de eventos 
carnavalescos???..

Com os candidatos que se 
apresentam até agora, você acha 
que Marília tem chances de 
alterar o marasmo dos últimos 
anos e realmente retornar aos 
trilhos do desenvolvimento???

Qual foi a última indústria a se 
instalar em Marília gerando mais 
de 500 empregos???

Já acessou o SITE do JORNAL 
DO ÔNIBUS MARILIA hoje??? 
O que está esperando??? Aqui 
tem muito mais conteúdo.  
Acesse já!

Mudou alguma coisa em sua 
linha com a chegada dos novos 
ônibus da empresa que presta 
serviço em seu bairro?

um produto de primeiro mundo para suas casas 
ou estabelecimento comercial”.

Segundo dados oficiais do IBGE ( Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas ) a zona sul 
é considerada comparativamente hoje, como a 
segunda maior cidade da região de Marília, com 
uma população em torno de 82 mil moradores, 
ou seja, um número superior à cidades como 
Tupã e Lins com uma vida comercial pratica-
mente independente, servida por um variado co-
mércio, rede bancária, grandes redes de lojas e 
farmácias e outros.

Sobre o assunto Luis Eduardo comentou; “ De 
fato é uma região imensa e de um povo que mere-
ce ter um serviço de qualidade, de internet de pri-
meira linha, de fibra óptica, de telefonia e de TV. 
Temos aqui uma população trabalhadora, lutadora 
e que sempre ofereceu muito para nossa cidade 
sendo merecedora desta importante conquista”.

o MoMENto LiFE FiBRa
Em um momento em que a LIFE foca sua 

estratégia de ação oferecendo serviços padroni-
zados com alto desempenho e qualidade, o di-
retor de relacionamento destacou a importância 
do investimento; “ Nós estamos chegando em um 
momento que a LIFE está atingindo um patamar 
de segurança, estabilidade, de velocidade da rede 
como nunca alcançado por ninguém. Vínhamos 
batalhando já a algum tempo, com isso oferecen-
do aos nosso clientes o melhor em tecnologia de 
ponta para os nossos produtos”. frisou.

Além da qualidade inquestionável, Luis res-
saltou a variedade e a exclusividade dos produ-
tos; “ Estamos oferecendo serviços de redundân-
cia e de uma qualidade como nunca se viu antes. 
Temos ainda nossos servidores de Netflix e ou-
tros servidores que proporcionam alta velocida-
de de navegação, não só para o entretenimento, 
mas, também para o trabalho, para o lazer e para 

investimentos apostando em redes de fibras óp-
ticas de última geração, pois visualiza que as 
necessidades de usuários residenciais e empresa-
riais continuarão aumentando ao longo do tem-
po, e apenas redes modernas e bem administra-
das serão capazes de apoiar a revolução digital. 
Através da qualidade de seus produtos está mere-
cidamente alcançando a liderança no mercado e 
o reconhecimento de todos os seus clientes. Para 
contactar os serviços basta contactar telefone 
0800 343 0800 ou pelo WhatsApp 9 9129-3582.

Luis Eduardo Diaz, Diretor de relacionamento e 
mercado da LIFE FIBRA



PRIMEIRA PARADA

PROBLEMA CRÔNICO: 
Moradores do Maracá e Montana reclamam a 

superlotação nos ônibus e pedem a divisão da linha. 
Os moradores dos bairros Montana, Ma-

racá e Trieste Cavichioli (zona norte), entra-
ram em contato com a redação do JORNAL 
DO ÔNIBUS de MARÍLIA para registrar a 
indignação com a prestação de serviço pú-
blico na área de transporte realizado pela 
empresa Grande Marília. A região, de gran-
de crescimento populacional, sofre com um 
sistema que conta com ônibus lotados e em 
número insuficiente para atender a demanda.

Os bairros apresentaram um crescimento 
bastante expressivo nos últimos anos, con-
tando com cerca de 5 mil novas casas, mas 
de acordo com os moradores as linhas de 
ônibus que passam pela região não acompa-
nharam essa evolução. Com isso, o que se 
nota é o aumenta no tempo de espera nos 
pontos e a lotação crescente dentro dos ôni-
bus, principalmente nos horários de pico, no 
período da manhã e no final da tarde.

Há aproximadamente 12 meses, a Prefei-
tura de Marília e a empresa Grande Marília 
divulgaram que a linha 022 – Padre Nóbrega 
passaria a atender os novos prolongamentos 
dos bairros Maracá e Montana, na sua inte-
gridade ampliando os horários do transporte 
coletivo urbano para aqueles locais.

O trajeto do prolongamento da linha 
dos bairros Maracá e Montana passou então 
a ser contemplado atendendo um total de 
oito ruas. São elas: Avenida Pastor da Silva 
Lima, rua Octávio Torrecilla, rua Joaquim 
Mariano Oliveira, rua Victorio Rasteli, rua 
Geralda Gomes de Oliveira, rua Ozeas José 
Nascimento, avenida Nair de Jesus Volpoli-
ni Nunes e rua Roberto dos Santos.

No entanto, com a chegada do novo ôni-
bus na empresa (15), se esperava um aumen-
to no numero de carros nos horários de pico 
ou da divisão das linhas, como nos relatou 
a auxiliar de escrita N. A. B de 52 anos que 
estava ainda assustada com o crime ocorrido 
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“A Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.

Após os recessos entre Natal, Ano Novo e 
chegada do Carnaval, separamos algumas di-
cas para a sua viagem ser mais tranquila.

A época entre dezembro, janeiro e ago-
ra fevereiro são consideradas um período de 
“Alta Temporada”. Aumentando a demanda 
por passagens de Ônibus e hospedagens em 
Hotéis, além de deixar as estradas mais mo-
vimentadas, principalmente para alguns des-
tinos como praias e capitais.  A organização 
é a parte mais importante para relaxar e não 
transformar a viagem de ônibus em uma dor 
de cabeça. Sendo assim, separamos algumas 
dicas que podem lhe ajudar no planejamento 
da sua viagem.

 organize-se com antecedência
Por mais clichê que seja esse conselho, or-

ganizar-se com antecedência previne diversos 
problemas que podem surgir de última hora.

Inicialmente, é importante definir, sozinho 
ou com a família, uma meta de custos, quantas 
pessoas vão viajar, onde vão comprar a pas-
sagem, quanto tempo vão ficar no local, para 
onde vão e qual o melhor horário para todos. 

Ao comprar suas passagens com antecedên-
cia, você garante que todos vão conseguir ir no 
mesmo ônibus, podendo assim adquirir promo-
ções ou descontos e também a segurança da pas-
sagem de volta. Outra dica importante é comprar 
as passagens de ida e já garantir a volta!

no final de janeiro envolvendo um feminicí-
dio dentro do ônibus.

-”Sou residente no Montana 02 e popula-
ção não sabe mais o que fazer, a lotação está 
demais. Em algumas ocasiões a gente está 
esperando para vir embora e o ônibus pas-
sa lotado e acaba não parando prejudicando 
bastante o nosso retorno para casa, que so-
mos obrigados a aguardar o próximo a pas-
sar, desde que, náo esteja lotado”, declarou.

Sobre o grande numero de passageiros 
em seu bairro e no Maracá, ela comentou; 
-” A gente gostaria que fosse dividida essa 
linha de Padre Nóbrega, porque a linha é 
muito grande. Ele passa por primeiro por 
Padre Nóbrega, passa no Triste, vai para o 
Montana 01, depois ele sobe de volta entra 

Dicas para viajar de ônibus 
em alta temporada.

no Maracá, depois retorna ao Montana 1, 
passa pelo Montana 02, retorno ao Maracá 
02. Neste momento ele já está super lotado 
com risco de ocorrer uma tragédia a qual-
quer momento”, comentou.

Ainda para complementar, a auxiliar de 
escrita pediu o apoio de nosso jornalismo 
e um socorro as autoridades competentes, 
isentando os motoristas e ainda citando os 
horários mais críticos no período da manhã: 
-”Tá muito cheio, é terrível. A gente que 
pega o ônibus 5:50 ou 6:00 da manhã fica-
mos sem alternativa, pois, o motorista vai 
enchendo, enchendo até espremer as pesso-
as. É inadmissível isso, uma falta de respei-
to com o usuário. Nosso último recurso é o 
apoio de vocês para nos auxiliar porque é 

triste ver gestantes, idosos, mulheres com 
crianças de colo sem qualquer segurança. 
Eu tenho certeza, vai acontecer um acidente 
qualquer hora...socorro”, finalizou.

Nossa reportagem, esteve presente no 
Terminal Urbano no final da tarde da última 
sexta feira e testemunhou uma fila de mais 
de 30 metros que se misturava com a linha 
do Jd. Bandeirantes e Jânio Quadros, confir-
mando a denuncia da usuária do transporte 
coletivo. Nossa reportagem tentou um con-
tato com a empresa em questão, mas, até a 
edição desta matéria, não haviam enviado 
uma resposta. 

Segundo o Site da AMTU de segunda a 
sexta-feira são disponibilizados 40 horários 
da linha saindo de Padre Nóbrega e 39 horá-
rios saindo do Terminal Rodoviário Urbano.

os HoRÁRios sERÃo os sEGuiNtEs:
Bairro

4h30, 5h00, 5h20, 5h40, 6h00, 6h20, 6h40, 
7h00, 7h20, 7h40, 8h00, 8h20, 9h00, 9h40, 
10h00, 10h40, 11h20, 11h40, 12h00, 12h20, 
13h00, 13h20, 14h00, 14h40, 15h00, 15h40, 
16h20, 16h40, 17h00, 17h20, 17h40, 18h00, 
18h20, 18h40, 19h00, 19h40, 20h40, 21h20, 

22h20 e 23h00.

terminal 
5h50, 6h10, 6h30, 6h50, 7h10, 7h30, 8h10, 
8h50, 9h10, 9h50, 10h30, 10h50, 11h30, 

12h10, 12h30, 12h50, 13h10, 13h50, 14h10, 
14h50, 15h30, 15h50, 16h10, 16h30, 16h50, 
17h10, 17h30, 17h50, 18h10, 18h30, 18h50, 
19h10, 19h30, 19h50, 20h30, 21h30, 22h10, 

23h10 e 23h50.

Já aos sábados serão 29 horários saindo do 
bairro e 28 horários saindo do Terminal.
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CORRIDA ELEITORAL:  
Na luta pela cadeira mais disputada da cidade, pré-candidatos 

já começam a se apresentar ao eleitor com soluções para 
todos os gostos sobre os problemas da cidade.

ACONTECE MARÍLIA

Nem mesmo começou o período eleito-
ral, mas, já se é possível testemunhar reu-
niões nos quatro cantos da cidade com can-
didatos ao legislativo mariliense e ao poder 
executivo. Para o cargo de Vereador são es-
perados mais 300 candidatos para somente 
13 cadeiras, ao contrário do que esperava, 
ou seja, a mudança para 17 ou 19 cadeiras 
objetivando a ampliação das discussões e a 
verdadeira inclusão da representatividade 
de classes até então esquecidas nos debates 
de plenário. Essa projeção de candidaturas 
representa uma disputa de 23 candidatos por 
uma cadeira. Vale apenas lembrar o leitor 
que, houve mudança no processo eleitoral e 
com isso estão proibidas as coligações entre 
partidos. Com isso, a disputa estará bastante 
acirrada e o coeficiente pode exigir de 7.800 
até 9.600 votos para se fazer uma cadeira, 
dependendo do número de eleitores prati-
cantes do pleito.

Para a eleição majoritária (Para Prefeito) 
até o momento se apresentaram apenas 07 
candidaturas, sendo 5 de forma oficial e 02 
ainda extraoficialmente. Na linha de fren-
te, aparece o atual Prefeito Daniel Alonso 
que segundo os caciques tucanos da cidade, 
sairá pela legenda do PSDB dos vereadores 
Wilson Damasceno e José L. Queiroz. Da-
niel tem a certeza da reeleição e investe pe-
sado em mídias sociais para tentar resgatar 
a sua desgastada imagem (mais de 80% de 
rejeição).

De um outro lado, temos a volta dos que 
nunca se foram, o grupo do ex-prefeito Abe-
lardo Camarinha que, carrega a bandeira da 
oposição à atual administração. O Também 
ex Deputado Estadual e Federal, que faz 
parte do PODEMOS já percorre ruas da 
cidade garantindo sua candidatura, após de-
cisão favorável da justiça que lhe concedeu 
efeito suspensivo. O TRE acolheu recurso 
e declarou Abelardo Camarinha elegível. 
A Corte, por maioria, entendeu que a de-
cisão anterior contrariava diversos disposi-
tivos constitucionais, bem como, o Código 
Eleitoral, O Código de Processo Civil e as 
leis de Inelegibilidade e concedeu efeito 
suspensivo à ação de investigação judicial 
eleitoral contra Abelardo Camarinha que já 
foi prefeito da cidade por três ocasiões. A 
decisão do efeito suspensivo foi concedida 
pelo presidente do Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo, desembargador Waldir 
Sebastião de Nuevo Campos Junior. .

Correndo por fora, surgem os nomes do 

Professor Juvenal de Aguiar, diretor estadu-
al do Sindicato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) 
em uma escolha do diretório municipal do 
PT (Partido dos Trabalhadores) em decisão 
tomada no último 18 de janeiro. Juvenal já 
realizou visitas de abordagem a população 
na praça próxima so Shopping Atenas e fei-
rinha do rolo na nova Marilia. 

Outro nome que aparece com bastan-
te força é a do Policial Militar da Reserva 
Marcos Farto (PSL) que levantou a ban-
deira do Presidente Bolsonaro nas últimas 
eleições. Farto aparece como opção de ter-

ceira via e, já vem realizando um trabalho 
de conscientização nas periferias. A frente 
de seu partido, o mesmo deverá realizar no 
mês de março, um curso de capacitação para 
os candidatos a vereança do partido. 

O servidor público municipal Marcos Au-
rélio dos Santos, o Marquito, é pré-candidato 
a prefeito de Marília pelo Psol, pelo menos 
até o momento. O pré-candidato é vigilante 
patrimonial do Daem há 11 anos, já foi do 
movimento estudantil e atua hoje no movi-
mento sindical. Sua bandeira de luta será a 
defesa dos servidores públicos municipais.

De forma extra oficial, aparecem os no-
mes do atual vice prefeito Antônio Augusto 
Ambrosio (Tato) que, embora afastado da 
prefeitura não descarta a possibilidade de 
concorrer lembrando que, o mesmo pos-
sui embaixo da manga a força histórica do 
MDB nos processos eleitorais. Finalizan-
do até o momento a lista temos o nome do 
empresário Juliano da Campestre que, após 
passagens pelos partidos Solidariedade e 
Avante, se encontra agora no PRTB, com 
assinatura oficial de filiação ocorrida no dia 
26 de janeiro último, mas, sem definição se 
irá concorrer ao cargo de prefeito, vice ou 
simplesmente a vereador.

Ex-prefeito Abelardo Camarinha Prefeito Daniel Alonso 

Vice-prefeito Antonio A. Ambrosio (Tato) Policial Militar da Reserva Marcos Farto

Professor Juvenal de Aguiar Marcos Aurélio dos Santos, o Marquito

Juliano da Campestre

Limites de gasto da 
campanha e arrecadação
Projeto aprovado pelo Congresso fixa 

que os limites serão iguais aos de 2016, 
corrigidos pela inflação, medida pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA).

Em 2016, candidatos a prefeito de 
Jundiaí puderam gastar até R$ 2,5 
milhões, e vereadores, R$ 203 mil.

O candidato poderá se autofinanciar em 
até 10% do limite de gasto para o cargo, 

e doações poderão ser feitas apenas 
por pessoas físicas, desde que valores 

correspondentes a 10% dos rendimentos 
declarados no ano anterior à eleição.

A arrecadação prévia de recursos 
por meio de vaquinha eletrônica está 

liberada a partir do dia 15 de maio, mas a 
liberação do dinheiro ficará condicionada 

ao registro da candidatura.
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VISÃO FUTURÍSTICA:

Maringá ganhará novo terminal 
rodoviário no dia 28 de fevereiro.
De acordo com o prefeito de Maringá, 

Ulisses Maia, em coletiva de imprensa, a 
cerimônia de inauguração do Terminal In-
termodal de Maringá, uma das mais belas 
obras do setor no estado do Paraná, está pre-
vista para o dia 28 de fevereiro, com início 
das operações dos ônibus no dia seguinte, 
29 de fevereiro. A construção teve início em 
2016 e várias datas de inauguração já foram 
divulgadas, porém canceladas devido a atra-
sos na obra.

O espaço terá 44 baias para ônibus sen-
do que o Terminal Intermodal vai comportar 
aproximadamente 70 linhas com previsão 
de 25 a 30 mil passageiros por dia no local. 
Ainda de acordo com o prefeito da cidade, 
o segundo andar do terminal não tem pre-
visão de funcionamento devido ao edital de 
licitação sem prazo de publicação. O espaço 
deve comportar 14 lojas, 12 restaurantes, 
seis quiosques, salas administrativas e espa-
ço para exposições com vista para o Estádio 
Willie Davids. O terminal também conta 
com uma ligação subterrânea com o túnel 
ferroviário do Novo Centro de Maringá.

O edital de licitação para concessão pre-
tende contratar uma empresa responsável 
por administrar e locar os espaços e salas. 
Além disso, uma outra licitação será respon-
sável por terceirizar o serviço de limpeza e 
segurança do novo terminal. Com mais de 
22 mil m² o Terminal Intermodal Dr. Said 
Felício Ferreira tem um investimento, ao 
todo, de cerca de 65 milhões.

O Terminal Urbano Intermodal Dr. Said 
Felício Ferreira será o ponto de ligação, 
através de ônibus e futuramente trem, do 
centro da cidade para os demais bairros. A 
especulação do projeto começou em 2014, 
mas as obras só começaram de fato a partir 
de 2016. Também fazem parte do projeto 
o corredor de ônibus nas avenidas Moran-
gueira e Kakogawa e a revitalização das 
praças e da malha asfáltica do trajeto.

O prefeito de Assis, José Fernandes 
anunciou no dia 27 último que a verba para 
realização do Carnaval de rua desse ano 
será repassada para manutenção da Casa de 
Apoio de Jaú.

A Casa de Apoio foi implantada em 
2019 para acolher pessoas da cidade de 
Assis que fazem tratamento de câncer em 
Jaú. Com acomodação para 18 pessoas, a 
Casa de Apoio oferece 4 refeições diárias 
e pouso.

Prefeito de Assis, José Fernandes, repassa verba do Carnaval 
para Casa de Apoio de Jaú que recebe pacientes da cidade.

Por entender que a manutenção da Casa 
é prioridade, em relação à realização dos 
festejos carnavalescos, o prefeito tomou 
essa decisão.

“Nós temos sensibilidade para saber o 
que é prioridade. A Casa de Jaú é um pro-
jeto maravilhoso do nosso governo e nós te-
mos que bem acolher nossos usuários. Sen-
do assim, mais uma vez destino a verba que 
seria para o Carnaval para atender pessoas 
com câncer”, diz o prefeito.

Alugada desde maio de 2019, a Casa de Apoio fica instalada na Rua Major Alfredo, 
nº 27, em Jaú, e tem capacidade para abrigar até 18 pessoas. O local conta com sala, 

copa, cozinha, três banheiros e três quartos amplos. Uma funcionária fica responsável 
pela manutenção da casa e a Prefeitura fornece café da manhã, almoço, café da tarde 

e jantar aos hóspedes, sendo pacientes e seus acompanhantes.



Após uma vida inteira de trabalho e con-
tribuições ao sistema previdenciário, imagi-
ne a decepção na hora de ver que o valor 
de sua aposentadoria é inferior ao benefício 
devido, isso porque o Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS) não reconheceu 
parte de seu tempo de contribuição. O advo-
gado especialista em Direito Previdenciário, 
João Eugênio Modenesi Filho, explica que 
este é, infelizmente, um drama comum en-
tre os contribuintes e orienta sobre o prazo 
legal de até 10 anos a partir da data de con-
cessão do benefício para requerer a revisão.

“O não-reconhecimento do tempo de 
contribuição e do tempo de trabalho em 
condição especial são os dois maiores pon-

João Eugênio Modenesi Filho, 
advogado especialista em 

Direito Previdenciário, explica 
que este é um dos problemas 

mais comuns enfrentados 
pelos aposentados.

VOZ OPERÁRIA
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Não-reconhecimento de tempo de 
contribuição pelo INSS afeta aposentados.

Dicas sobre Direitos do 
Trabalhador - Parte 15

1-) Nas férias, o empregado ganha 
mais?

De acordo com a legislação brasi-
leira, no período de férias, o empregado 
recebe o seu salário normal acrescido de 
1/3. Ou seja, ganha mais, SIM, para po-
der aproveitar as férias um pouco melhor.

”Art. 7º São direitos dos trabalhado-
res urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
XVII – gozo de férias anuais remuneradas 
com, pelo menos, um terço a mais do que 
o salário normal; Artigo 7º, XVII, CF/88.

2) quando deve ser feito o pagamento 
das férias do empregado?

Segundo a lei, o pagamento relativo 
as férias do empregado devem ser efetu-

ado até 2 dias antes do início das férias.
Art. 145 – O pagamento da remunera-

ção das férias e, se for o caso, o do abono 
referido no art. 143 serão efetuados até 2 
(dois) dias antes do início do respectivo 
período Artigo 145, CLT.

3) O Patrão é que escolhe a data que 
o empregado tira férias?

Exatamente. O Empregador possui a 
liberalidade para escolher em que mês o 
empregado irá entrar de férias. No entan-
to, precisa avisar ao empregado com uma 
antecedência mínima de 30 dias, para que 
o empregado possa se programar.

Art. 136 – A época da concessão das 
férias será a que melhor consulte os in-
teresses do empregador Artigo 136, CLT.

Aqui a gente descomplica tudo 
sobre o Direito do trabalho com 

dicas rápidas para você.

tos de conflito com o INSS. Na prática, são 
questões que superam até o bom senso, haja 
vista que mesmo que o requerente apresente 
todas as provas necessárias, o Instituto tem 
dificuldade em reconhecer”, comenta.

O advogado explica que, em recente 
caso de seu escritório, atendeu aposentado 
em situação semelhante em ação ajuizada 
no final de 2019: apesar de ter entregue ao 
INSS todas as documentações necessárias 
como Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS); Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP), que é o histórico do 
trabalhador dentro da empresa, com todos 
cargos ocupados e exposição a fatores de 
risco; contracheques do período não reco-
nhecido e declaração do sindicato, mesmo 
assim o INSS não reconheceu seu tempo de 
contribuição.

“Nossa orientação aos aposentados é 
recorrer ao INSS a partir da constatação do 
erro. Porém, caso haja resposta negativa, é 
possível acionar a Justiça para buscar a re-
visão, principalmente pela dificuldade que a 
autarquia tem enfrentado com a demora no 
retorno de processos e aumento de pedidos 
de benefícios ocasionados pela reforma da 
previdência”, comenta João.

Fora do ar
A plataforma Meu INSS (disponível em 

site e aplicativo mobile) oferece aos con-
tribuintes o serviço de “Simular Aposenta-
doria” onde, a partir dos dados pessoais, é 
possível verificar o tempo de contribuição 
em anos, meses e dias. No entanto, o serviço 
está indisponível para adequação às novas 
regras de aposentadoria.

Embora essas medidas ainda não tenham 
sido implantadas, veja a seguir um compa-
rativo sobre o que vai mudar com a Reforma 
da Previdência:

• Encerra a aposentadoria por tempo de 
contribuição;

• Para se aposentar é preciso que as mulhe-
res tenham no mínimo 62 anos e os ho-
mens 65;

• Para ambos os sexos, o tempo necessá-
rio para se ter de contribuição sobe de 15 
para 20 anos;

• A idade mínima passa a ser igual tanto 
para os funcionários privados quanto para 
os públicos;

• Os aposentados só receberam o valor in-
tegral do seu benefício se pagar o INSS 
por 40 anos;

O que vai mudar com a 
Reforma da Previdência 2020?

• Terão três regras de transição  para a apo-
sentadoria por tempo de contribuição: por 
pontos, idade mínima com e pedágio so-
bre o tempo que lhe resta;

• Quem tiver o salário maior que o mínimo 
passará a contribuir de 11% para 11,68%;

• Pensão por morte cairá de 100% para 
60% com um dependente;

• O abono salarial não será mais distribuído 
para quem dois salários mínimos, mas só 
para os que ganham um;

• Benefício de idoso pobre desce de um sa-
lário mínimo para R$ 400.

• Lembrando que essas medidas ainda não 
foram aprovadas. Pode ser que novas mu-
danças venham surgir com o passar dos 
meses, mas é certo que alguma reforma 
terá que ser feita. E sempre que houver 
novidades, manteremos você atualizado.



VIAGENS E CIA
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Dicas de lugares para viajar no Carnaval.
Passadas a celebrações de fim de ano, o 

modo diversão do brasileiro se volta para a 
maior festa do país. Seja para cair na folia, 
seja para ficar no sossego, é fato que o Brasil 
para nesse feriadão. Todos já conhecem as 
melhores sugestões de cidades para se cair 
na folia, como por exemplo, Rio de Janei-
ro, São Paulo, Recife, Olinda, Salvador e 
Belo Horizonte. Por esta razão, nesta edição 
vamos contemplar aqueles que buscam a 
tranquilidade. É fato que nem todo mundo 
gosta de folia, mas isso não é problema. Até 
porque existem diversos lugares para fugir 
do Carnaval. Há opções com sombra e água 
fresca, aventuras em paisagens naturais e até 
um vinho a dois.  Listamos especialmente 
para você os destinos nacionais considera-
dos tops de linha para fugir do agito. Se você 
correr, ainda dá tempo de escollher sua em-
presa favorita e efetuar as reservas. Confira:

BoNito (Ms)
CaNELa (Rs)

LuGaREs PaRa ViaJaR No 
CaRNaVaL FoRa do BRasiL
Agora, se o que você quer é fugir do Car-

naval em outros países, prepare o passaporte, 
porque também indicamos alguns destinos!

oRLaNdo (Estados uNidos)

Considerada a capital brasileira do eco-
turismo, Bonito é a cidade mais famosa do 
Parque Nacional da Serra da Boquena. E, cá 
para nós, o município realmente faz jus ao 
nome que recebe.

As paisagens naturais da cidade e entor-
no são ótimo refúgio da folia, mas não sig-
nifica que você só vai ficar parado olhando. 
Afinal, Bonito reserva aventuras em cacho-
eiras, cavernas, rios e trilhas.

CHaPada diaMaNtiNa (Ba)

Apesar de amada pela agitação carnava-
lesca, a Bahia também acolhe quem não é de 
barulho. Por exemplo, o Parque Nacional da 
Chapada Diamantina é um excelente refúgio 
no território baiano.

Com uma paisagem natural de cair o 
queixo e encantar os olhos, em Chapada so-
bram atividades radicais. Sendo assim, esco-
lha entre canoagem, bungee jumping e esca-
ladas (ou todas elas!). É também o cenário 
ideal para se encantar em trilhas que levam 
a cachoeiras incríveis, como a do Fumaça.

Vizinha da famosa Gramado, Canela é 
capaz de transformar essa época na mais ro-
mântica ou familiar do ano. Portanto, uma 
opção para viajar no Carnaval.

Tomada pelo clima tranquilo da Serra 
Gaúcha, famosa pelos vinhos, Canela pro-
porciona diversas atividades para dois ou 
em família. Coloque na lista museus e par-
ques temáticos, como Vale dos Dinossauros 
e Alpen Park. Dependendo do seu roteiro, 
considere o Gramado Pass, que dá acesso a 
diversas atrações em Canela e Gramado.

Os programas ligados à natureza incluem 
trilhas que levam a cachoeiras e cânions, in-
cluindo alternativas no Vale do Quilombo e 
Parque do Caracol.

sÃo MiGuEL dos MiLaGREs (aL)

É praia em Alagoas, mas é pura paz, 
acredita? Por mais que pareça impossível 
fugir do Carnaval em pleno Nordeste, São 
Miguel dos Milagres dá conta do recado.

A vantagem é que você aproveitará mar 
e sossego ao mesmo tempo, isso porque as 
praias são quase desertas. De fato, o que dife-
rencia essa cidade das demais é que ela pre-
servou boa parte das características originais, 

ou seja, a infraestrutura é bem simples. Esse 
clima de interior e costa é o que encanta.

Quem viajar no Carnaval para São Miguel 
dos Milagres (AL) pode mergulhar na praia, 
nadar em piscinas naturais, fazer trilhas, etc. 
São várias as atividades de ecoturismo!

sERRa da CaNastRa (MG)

Nem só de Carnaval de rua vive o inte-
rior de Minas. Afinal, ao redor de algumas 
cidadezinhas, está o Parque Nacional da 
Serra da Canastra, um verdadeiro paraíso de 
áreas verdes.

Com pousadas acolhedoras e intimistas, 
o parque reúne cachoeiras, trilhas e até um 
safari fotográfico. Assim, você conhece (e 
registra) de perto a riqueza da fauna local, 
como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira.

Para viajar no Carnaval em família, que 
tal visitar parques temáticos, como os da 
Disney? Além do feriadão na escola e no 
trabalho, em fevereiro e março, Orlando tem 
um clima favorável, anunciando a proximi-
dade da Primavera.

Se por um lado os parques temáticos de 
Orlando alimentam os sonhos dos brasilei-
ros, por outro, as lojas enchem de compras 
suas malas! É verdade que certos itens com-
pensam comprar nos EUA, seja pelo preço 
baixo, seja pela exclusividade de modelos.

BuENos aiREs (aRGENtiNa)

Saindo do Brasil, mas não indo muito 
longe, a capital argentina é uma alternativa 
para viajar no Carnaval. Charmosa, Buenos 
Aires oferece parques, cartões-postais, mer-
cados gastronômicos, entre outros pontos tu-
rísticos. No período do feriadão (4 dias), dá 
para conhecer os principais.

Até o clima favorece a viagem em feve-
reiro ou março, com temperatura na média 
de 20 °C e poucas chuvas. Trata-se de uma 
viagem tão tranquila, que recomendamos 
como primeiro destino internacional para 
iniciantes.

LoNdREs (iNGLatERRa)

A capital inglesa, terra de personagens 
icônicos, como Sherlock Holmes, é re-
ceptiva o ano todo. Em fevereiro e março, 
é a transição do inverno para a primavera, 
portanto as temperaturas são relativamente 
baixas (até 13 °C). Apesar de presentes em 
alguns dias, as chuvas não atrapalham.

Sua viagem a Londres pode incluir visi-
ta aos estúdios de gravação do Harry Potter, 
Big Ben, Palácio de Buckingham, etc. Em 
um roteiro de 5 dias pela capital inglesa, por 
exemplo, é possível conhecer muita coisa!

Já escolheu sua opção??? Pois é, eu tam-
bém fiquei com vontade de fazer as malas. A 
exemplo de vocês vou pensar com carinho e 
escolher um lugar para me esconder da folia. 
Desejo á todos um excelente carnaval, e para 
quem não gosta, basta escolher uma de nossas 
sugestões. Não perca a nossa próxima edição 
impressa ou nos acompanhe pelo SITE e pe-
las redes sociais. Beijo no coração!!!
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VITRINE

“Em seu lugar”: Cauã Reymond gravará cenas de 
nova novela das nove na República Tcheca.

Com ‘Amor de Mãe’ em cartaz, a Globo 
já está adiantada com sua próxima novela 
das nove, ‘Em Seu Lugar’. Com autoria de 
Lícia Manzo, a obra será responsável por 
fazer a estreia da novelista no horário nobre 
fora da faixa das seis e promete trazer uma 
história que fisga com um elenco de peso.

Já com os devidos detalhes definidos, 
a emissora carioca está trabalhando com 
relação as locações do folhetim que trará 
Cauã Reymond e Alinne Moraes na pele do 
casal protagonista. Ambos ex-casal na vida 
real, no folhetim, o ator global trabalhará 
em dose dupla na pele de gêmeos. E, de 
acordo com informações da colunista Pa-
trícia Kogut, do jornal O Globo, o folhe-
tim terá rodagem de cenas fora do Brasil, 
descartando os efeitos especiais conforme 
abordado nas novelas mais recentes da 
casa no horário.

Cauã, por sua vez, desembarcará na 

República Tcheca em março, enquanto as 
cenas da trama começarão com antecedên-
cia, em meados de fevereiro, provavelmente 
antes da época do Carnaval, que neste ano 
será celebrado no final do mês. A estreia de 
‘Em Seu Lugar’ acontecerá entre meados de 
abril e maio, com previsão de término para 
o final do ano, sendo sucedida pela obra de 
João Emanuel Carneiro, que já está em fase 
de pré-produção.

Afastado das telinhas desde 2016, quan-
do esteve em ‘A Regra do Jogo’, o global 
revelou, em compartilhamento nas redes 
sociais, acerca das expectativas para a nova 
produção, diante não só da trama em si, 
como a dinâmica de seus personagens, que 
são gêmeos: “Estou um pouco nervoso, não 
faço novela há cinco anos. E também estou 
um pouco nervoso porque vou fazer gêmeos 
e a gente trabalha muito em novela, então 
imagina trabalhar em dobro”, confessou.

Eles estão de volta: 
Velozes e Furiosos 9.

Era para ser lançado neste ano de 2019, 
mas foi adiado para o seguinte e contará 
com o retorno dos queridos Michelle Ro-
driguez e Tyrese Gibson ao elenco da tra-
ma mesmo após algumas polêmicas. Mais 
uma vez dirigido por Justin Lin e estrela-

do por Vin Diesel como Dominic Toretto. 
Dwayne Johnson, entretanto, não deve vol-
tar para o filme. A sinopse ainda não foi 
revelada, mas podemos esperar uma boa 
nova aventura. 

Previsão de estreia: 9 de abril de 2020. 



DOIS PINOS: 
Modelo de tomadas no Brasil pode passar por nova mudança.

DESTAK
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Em 2011, o padrão de tomadas brasilei-
ro mudou. Saía a tradicional com dois pinos, 
usada na maioria dos países, e entrava a to-
mada de três pinos, exclusividade do Brasil. 
A mudança foi muito criticada na época, já 
que as pessoas precisariam comprar adap-
tadores ou trocar as tomadas da sua casa. 
Agora, o governo quer fazer uma nova mu-
dança, voltando ao modelo anterior.

Essa possibilidade está gerando muitas 
críticas. A população teria que trocar as to-
madas novamente em menos de 10 anos. 
Sem falar que muitos sequer sabem desta 
ideia. Hoje, o formato com três pinos é obri-
gatório para novas construções e para ele-
trônicos vendidos no país.

Aparelho seria capaz de fornecer uma 
potência de 80 Watts, feito que não é igua-
lado por nenhuma concorrente

A indústria de tecnologia ainda não evo-
luiu para criar um celular com bateria real-
mente gigante que seja compacto o bastante 
para ser usado confortavelmente. Enquanto 
isso não acontece, empresas investem em 
carregadores capazes de recarregar os apa-
relhos o mais rápido possível, e o próximo 
passo será dado nos novos celulares da chi-
nesa Nubia.

Ni Fei, fundador da Nubia, que é um bra-
ço de smartphones voltados especialmente 
para games da ZTE, divulgou uma foto do 
próximo celular da companhia com algumas 
informações interessantes. De acordo com a 
imagem, o aparelho é capaz de ser carrega-
do com uma corrente de 9,6 Amperes com 
uma tensão de 8,4 Volts. Isso significa que 
ele é carregado com uma potência de pouco 
mais de 80 Watts, o que faria com que seu 
sistema de “fast charging” fosse o mais rá-
pido do mundo.

Atualmente, o Reno Ace, da chinesa 
Oppo, ostenta o título de carregador mais 
rápido do mundo, utilizando o sistema Su-

CONCORRÊNCIA:

Nubia prepara o 
carregador de celular 

mais rápido do mundo.

Governo pretende adotar o modelo anterior, com apenas dois pinos.

per VOOC com potência de 65W. Espera-
-se que o Mi 10 Pro, da Xiaomi, tome esse 
posto quando for anunciado, com suporte a 
recarga rápida de 66W. O aparelho da Nu-
bia deixaria todos os modelos para trás, no 
entanto.

Esses são os modelos comerciais, claro. 
No mundo dos protótipos e conceitos, a pró-
pria Xiaomi já demonstrou um sistema de 
recarga rápida de 100W, capaz de preencher 
uma bateria de 4.000 mAh em apenas 17 
minutos. Resta saber quando a tecnologia 
será aplicada em um produto final real.

O aparelho em questão foi revelado por 
meio da rede social Weibo, equivalente ao 
Facebook na China por Fei. Ele não deta-
lhou qual é o modelo do celular exibido na 
foto, mas espera-se que seja o Nubia Red 
Magic 5G, que será lançado ainda neste ano.

A imagem não permite deduzir o tama-
nho da bateria do celular, no entanto, então 
não há como saber quanto tempo seria ne-
cessário para dar uma carga completa do 
zero ao 100%. O que se sabe é que o Nu-
bia Red Magic 5G contará com um chipset 
Snapdragon 865 com tela com frequência 
de 144 Hz.

Último trimestre de 2019 foi o de maior 
adesão ao seu serviço de assinatura, segun-
do a Amazon

A Amazon divulgou recentemente seu 
balanço do quarto trimestre de 2019 e deu 
mais alguns detalhes sobre seu serviço de 
assinatura, o Amazon Prime. Segundo a 
empresa, o período de  maior adesão ao Pri-
me foi entre outubro e dezembro, no qual o 
serviço atingiu a marca de 150 milhões de 
usuários no mundo todo.

Até então, os números só haviam sido 
revelados em abril de 2018, quando o ser-
viço contava com 100 milhões de usuários. 
Esse também foi o primeiro trimestre com-
pleto do Amazon Prime no Brasil, depois de 
seu lançamento em setembro de 2019.

O serviço é oferecido no Brasil por R$ 
89 ao ano, ou R$ 9,90 ao mês. A assinatura 
do Amazon Prime garante acesso ao Prime 
Video, Twitch Prime, frete grátis nos pe-
didos na loja, acesso ao serviço de ebooks 
Prime Reading e a dois milhões de faixas no 
Prime Music.

Nos Estados Unidos, o Amazon Prime 
garante também a entrega de alguns pedi-
dos no mesmo dia, ou até mesmo dentro de 
um intervalo de duas horas, além de todas 
as outras vantagens. De acordo com Jeff Be-
zos, CEO da Amazon, as compras com estes 
prazos quadruplicaram no quarto trimestre 

CONQUISTANDO ESPAÇO:

Após estrear no Brasil, 
Amazon Prime atinge 150 

milhões de assinantes.

de 2019, em relação ao mesmo período do 
ano anterior.

Ele destacou também o serviço de stre-
aming de vídeo da companhia. “Os mem-
bros do Prime assistiram o dobro de horas 
de filmes e programas no Prime Video neste 
trimestre em comparação ao ano passado e 
as produções Amazon Originals receberam 
88 indicações e 26 vitórias nas principais 
premiações”, disse o CEO.

O Amazon Prime e outros serviços da 
empresa, como o Amazon Music Unlimi-
ted, registraram faturamento de US$ 5,23 
bilhões no quarto trimestre do ano passado. 
O resultado é 32% melhor do que o registra-
do no mesmo período do ano anterior.

A Amazon Web Services (AWS), pla-
taforma de computação em nuvem, teve 
faturamento de US$ 9,95 bilhões e um 
crescimento de 34% em relação ao mesmo 
período de 2018. No entanto, a área da em-
presa que mais cresceu foi a de anúncios: 
registrou US$ 4,78 bilhões em faturamen-
to, 41% a mais que no último trimestre do 
ano anterior.

No total, o faturamento da Amazon no 
quarto trimestre de 2019 ficou em US$ 
87,4 bilhões, 21% a mais do que nos últi-
mos três meses de 2018. A companhia teve 
lucro de US$ 3,26 bilhões, com crescimen-
to anual de 8%.

Quando a troca para o atual modelo foi 
instaurada, a explicação foi de que era mais 
seguro que seu antecessor, já que obrigou 
o uso do chamado “terra” nas tomadas, que 
diminui a incidência de choques elétricos 
e protege mais os aparelhos eletrônicos. 
Vale ressaltar que não há um padrão mun-
dial de tomada, apenas o que elas devem 
ter. Cada país tem total autonomia para es-
colher o desenho usado em seu território, o 
que resulta em mais de 100 modelos espa-
lhados pelo mundo.

Para que a mudança seja aprovada, é ne-
cessário passar pelo Conmetro, o Conselho 
Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial.
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Em pleno século XXI, com o progres-
so tecnológico abrindo portas e mais portas 
para o futuro, a humanidade está, de novo, 
diante do avanço de um inimigo antiquíssi-
mo e recorrente: um micr organismo capaz 
de se propagar rapidamente pelo planeta, 
deixando um rastro de enfermidade e mor-
te por onde passa. Originária da China, 
nesta sua nova e altamente contagiosa ver-
são, uma cepa mutante do corona vírus da 
pneumonia desencadeou em dose maciça 
a contrapartida natural desse tipo de ame-
aça: o medo do vírus, na forma de queda 
nas principais bolsas de valores, comboios 
aéreos para remover estrangeiros das áre-
as de maior risco, regiões em quarentena 
total, cancelamento de voos para cidades 
chinesas e máscaras, máscaras por toda par-
te — inclusive no Aeroporto de Guarulhos, 
cobrindo o rosto de quem chegava da Ásia. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) já 
declarou emergência internacional e até a 
edição desta matéria haviam mais de 32.000 
pessoas infectadas em e 730 mortos, todos 
em território chinês.

E o número deve subir, segundo espe-
cialistas, para quem o surgimento de vírus 
que levam pacientes a terem pneumonia é 
sempre motivo de preocupação. Especialis-
tas já não descartam a possiblidade de uma 
pandemia.

o QuE É CoRoNaVÍRus?
Coronavírus é uma grande família de 

vírus que causam infecções respiratórias 
de leves a moderadas em seres humanos e 
animais. Os primeiros coronavírus humanos 
foram identificados em meados da década 
de 1960.

Os tipos de coronavírus conhecidos até 
o momento são:
• Alpha coronavírus 229E e NL63.
• Beta coronavírus OC43 e HKU1
• SARS-CoV (causador da Síndrome Res-

piratória Aguda Grave ou SARS).
• MERS-CoV (causador da Síndrome Res-

piratória do Oriente Médio ou MERS).
• NCoV-2019: novo tipo de vírus do agente 

coronavírus, chamado de novo coronavírus.

o QuE É o NoVo CoRoNaVÍRus?
É um novo vírus, chamado de novo co-

ronavírus - nCoV-2019 –, que tem causado 
doença respiratória pelo agente coronavírus. 
Foi descoberto no fim de dezembro de 2019 
após ter casos registrados na China. Até o 
dia 30 de janeiro, segundo a Organização 
Mundial da Saúde, ualmente, são mais de 
oito mil casos registrados em 20 países, o 
que mobilizou organismos internacionais e 
a comunidade científica na busca por res-
postas sobre prevenção e tratamento. No 

PREOCUPAÇÃO MUNDIAL:

Novo coronavírus: o que é, causas, sintomas, 
tratamento, diagnóstico e prevenção.

Brasil, são centenas de casos suspeitos em 
investigação no momento para novo coro-
navírus.

Geralmente, infecções por coronavírus 
causam doenças respiratórias leves a mode-
radas, semelhantes a um resfriado comum. 
Alguns coronavírus podem causar doenças 
graves com impacto importante em termos 
de saúde pública, como a Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SARS), identificada em 
2002 e a Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio (MERS), identificada em 2012.

Como o novo coronavírus é transmitido?
As investigações sobre transmissão do 

novo coronavírus ainda estão em andamen-
to, mas a disseminação de pessoa para pes-
soa, ou seja, a contaminação por contato, 
está ocorrendo. É importante observar que 
a disseminação de pessoa para pessoa pode 
ocorrer de forma continuada.

Alguns vírus são altamente contagiosos 
(como sarampo), enquanto outros são me-
nos. Ainda não está claro com que facilida-
de o novo coronavírus se espalha de pessoa 
para pessoa.

Apesar disso, a transmissão dos corona-
vírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato 
pessoal com secreções contaminadas, como:
• gotículas de saliva;
• espirro;
• tosse;
• catarro;
• contato pessoal próximo, como toque ou 
aperto de mão;
• contato com objetos ou superfícies con-
taminadas, seguido de contato com a boca, 
nariz ou olhos.

Os coronavírus apresentam uma trans-
missão menos intensa que o vírus da gripe e, 
portanto, o risco de maior circulação mun-
dial é menor.

O vírus pode ficar incubado por duas se-
manas, período em que os primeiros sinto-
mas levam para aparecer desde a infecção.

CoMo É FEito o
diaGNÓstiCo do NoVo 

CoRoNaVÍRus?
O diagnóstico do novo coronavírus é 

feito com a coleta de materiais respirató-
rios (aspiração de vias aéreas ou indução 
de escarro). É necessária a coleta de duas 
amostras na suspeita do coronavírus. As 
duas amostras serão encaminhadas com ur-
gência para o Laboratório Central de Saú-
de Pública (Lacen). Uma das amostras será 
enviada ao Centro Nacional de Influenza 
(NIC) e outra amostra será enviada para 
análise de metagenômica.

Para confirmar a doença é necessário 
realizar exames de biologia molecular que 
detecte o RNA viral. O diagnóstico do novo 
coronavírus é feito com a coleta de amos-
tra, que está indicada sempre que ocorrer a 
identificação de caso suspeito. Orienta-se a 
coleta de aspirado de nasofaringe (ANF) ou 
swabs combinado (nasal/oral) ou também 
amostra de secreção respiratória inferior 
(escarro ou lavado traqueal ou lavado bron-
ca alveolar).

CoMo É FEito o tRataMENto 
do NoVo CoRoNaVÍRus?

Não existe tratamento específico para 
infecções causadas por coronavírus huma-
no. No caso do novo coronavírus é indicado 
repouso e consumo de bastante água, além 
de algumas medidas adotadas para aliviar 
os sintomas, conforme cada caso, como, por 
exemplo:

Uso de medicamento para dor e febre 
(antitérmicos e analgésicos).

Uso de humidificador no quarto ou to-
mar banho quente para auxiliar no alívio da 
dor de garanta e tosse.

Assim que os primeiros sintomas surgi-
rem, é fundamental procurar ajuda médica 
imediata para confirmar diagnóstico e ini-
ciar o tratamento.

Um vírus desconhecido pela ciência até 
há pouco vem causando uma doença 

pulmonar grave em centenas de pessoas 
na China, e já foi detectado em mais de 20 

países provocando já um caos mundial.

Quais sÃo os siNtoMas do 
NoVo CoRoNaVÍRus?

Os sinais e sintomas clínicos do novo 
coronavírus são principalmente respirató-
rios, semelhantes a um resfriado. Podem, 
também, causar infecção do trato respirató-
rio inferior, como as pneumonias.
• Os principais são sintomas são:
• Febre.
• Tosse.
• Dificuldade para respirar.

CoMo PREVENiR o NoVo 
CoRoNaVÍRus?

O Ministério da Saúde orienta cuidados 
básicos para reduzir o risco geral de contrair 
ou transmitir infecções respiratórias agudas, 
incluindo o novo coronavírus. Entre as me-
didas estão:
• evitar contato próximo com pessoas que 

sofrem de infecções respiratórias agudas;
• realizar lavagem frequente das mãos, 

especialmente após contato direto com 
pessoas doentes ou com o meio ambiente;

• utilizar lenço descartável para higiene 
nasal;

• cobrir nariz e boca quando espirrar ou 
tossir;

• evitar tocar mucosas de olhos, nariz e 
boca;

• higienizar as mãos após tossir ou espir-
rar;

• não compartilhar objetos de uso pessoal, 
como talheres, pratos, copos ou garrafas;

• manter os ambientes bem ventilados;
• evitar contato próximo a pessoas que 

apresentem sinais ou sintomas da doença;
• evitar contato próximo com animais 

selvagens e animais doentes em fazendas 
ou criações.

Profissionais de saúde devem utilizar 
medidas de precaução padrão, de contato 
e de gotículas (mascára cirúrgica, luvas, 
avental não estéril e óculos de proteção).

Para a realização de procedimentos que 
gerem aerossolização de secreções respi-
ratórias como intubação, aspiração de vias 
aéreas ou indução de escarro, deverá ser uti-
lizado precaução por aerossóis, com uso de 
máscara N95.



6. alho e cebola
Tanto o alho como a cebola e o pimen-

tão são alimentos que servem para acumular 
substâncias subsequentemente eliminadas 
através do suor e dos pulmões.

Tudo isso aumenta o aroma no corpo e 
na boca.

Claro, esses dois alimentos devem ser 
evitados em jantares ou refeições da empre-
sa, românticas, etc. uma vez que, no final, 
eles farão com que você tenha um hálito 
forte.

7. Espargos
Aspargos são um dos 8 alimentos que 

causam um odor corporal desagradável
Os espargos são baixos em calorias, mas 

são ricos em saponina e cumarina. A sapo-
nina é benéfica para pessoas com esclerose 
ou para aqueles que têm uma úlcera péptica.

Por sua vez, a cumarina tem efeitos 
positivos no sistema cardiovascular. Além 
disso, os espargos são um excelente antio-
xidante natural e um poderoso afrodisíaco.

No entanto, também tem desvantagens.
Os espargos podem alterar o cheiro de 

suor e urina. Isto é, em parte, pelo gás me-
tantiol, que é produzido durante a digestão 
e participa ativamente na formação de gás 
intestinal.

8. Carne vermelha
A carne vermelha tem um alto teor de 

ferro, fósforo, zinco, vitaminas e creatina. 
No entanto, é um alimento que é digerido 
lentamente e que o intestino absorve com 
dificuldade.

Se você comer carne vermelha mais de 2 
vezes por semana, você notará um impacto 
negativo no odor do seu corpo.
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SAÚDE E BEM ESTAR

Você sabia que alguns alimentos podem 
promover um odor corporal desagradável 
porque o corpo não os assimila adequada-
mente? Para resolver o problema, devemos 
reduzir seu consumo. 

Às vezes você percebe um odor corporal 
desagradável e não sabe por que pode ser? 
Preste atenção, porque pode ser devido aos 
alimentos que você está comendo.

Um exemplo disso são estes 8 alimentos 
que podem ser os culpados para apresentar 
esse odor corporal desagradável.

1. tomates
De acordo com o cientista britânico 

Charles Stewart, há uma relação entre odor 
ruim e os tomates. O aroma do óleo das 
hastes dos tomates é muito parecido com o 
cheiro do suor.

Por que isso acontece? O cheiro de suor 
é afetado pelos carotenoides e terpenos pre-
sentes nos tomates.

Portanto, existe uma relação direta entre 
a quantidade de tomate que consumimos, 
bem como todos os produtos que contêm 
terpenos, com o aumento do odor durante a 
transpiração.

2. Produtos lácteos
Embora possa não parecer, grande parte 

da população do Sudeste Asiático e nativos 
americanos são intolerantes à lactose por-
que lhes falta a enzima lactase.

Quanto ao resto da população, embora 
tenham essa enzima, eles podem reduzi-la 
para evitar gases, inchaço e flatulência.

Quando não toleramos o leite, depois de 
consumi-lo, o suor cheira a repolho.

Se o seu metabolismo não é capaz de 
digerir leucina, isoleucina e valina, que são 

encontrados em produtos lácteos, os fluidos 
biológicos humanos adquirirão um cheiro 
de xarope de bordo.

Se você olhar para isso, talvez você não 
consiga tolerar os produtos lácteos.

3. alguns peixes
Alguns peixes podem causar odor cor-

poral desagradável e não é por manipulá-los 
com as mãos ao cozinhá-los. Isso vai bem 
além.

O peixe é rico em vitamina A, mas al-
guns, como a truta ou o atum, contêm colina 
(vitamina B4), o que acrescenta um toque 
de peixe ao cheiro humano natural.

Este pode ser o efeito que pode resultar 
em algumas pessoas que desenvolvem a 
“síndrome do cheiro do peixe”: trimetilami-
na. É uma doença que tem de ser aliviada 
com uma dieta especial.

4. diferentes tipos de legumes
Tanto o brócolis, a couve-flor, como 

EVITANDO A “NhACA” :

8 alimentos que causam um odor corporal desagradável.

o repolho são ricos em potássio e antioxi-
dantes, como também contêm uma grande 
quantidade de enxofre. Esta substância pode 
causar, ao suar, um cheiro desagradável.

Isso ocorre porque o enxofre dissocia em 
diferentes substâncias que causam um odor 
corporal desagradável que pode durar várias 
horas. Também pode causar flatulência.

Para evitá-lo, você só precisará regular 
a quantidade de repolho que você inclui na 
dieta.

5. Muesli
Dentro do muesli, encontramos produtos 

como cereais de grãos, farelo, nozes e aveia.
São alimentos que ajudam a melhorar 

o trânsito gastrointestinal e contêm muitos 
nutrientes, mas, se consumidos em excesso, 
estimulam a formação de gases.

Para evitar isso, é melhor beber líquidos, 
pois isso reduzirá o efeito negativo da inges-
tão de uma grande quantidade de fibra.

Efeitos colaterais do chá-verde: eles podem ser perigosos.
O chá-verde é uma das bebidas mais 

populares do momento, principalmente por 
causa dos seus benefícios para a perda peso.

Porém, essa infusão vai além: ela melho-
ra a saúde cardiovascular, reduz os níveis de 
colesterol ruim, ajuda a regular os níveis de 
açúcar — beneficiando aqueles que sofrem 
de diabetes tipo 2 —, entre outras coisas.

Apesar desses benefícios, o chá-verde 
pode gerar alguns efeitos colaterais dos quais 
você deve cuidar para se manter saudável.

“Pessoas com sensibilidades severas 
à cafeína podem experimentar insônia, 
ansiedade, irritabilidade, náusea ou dor 
de estômago”, explica o portal Medical 
News Today.

Se você toma aspirina, deve controlar o 
consumo de chá-verde para evitar problemas 

“problemas de coagulação das plaquetas”.
Ao tomar chá-verde, tente não beber 

outras bebidas estimulantes, como café 
ou energizadores, pois isso pode aumen-
tar a sua pressão arterial e a sua frequên-
cia cardíaca.

Além dos saquinhos de chá-verde total-
mente saudáveis com os quais você pode 
fazer a infusão, também vários suplemen-
tos de chá-verde que podem causar proble-
mas de saúde.

“Os suplementos de chá-verde […] 
podem conter outras substâncias perigo-
sas para a saúde ou com benefícios não 
comprovados. Sempre verifique com um 
médico antes de iniciar qualquer regime 
de ervas ou suplementos”, recomendam os 
especialistas.
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MUNDO PET

Saúde dos pets:
sabia que os cães 

também podem ter 
caspa?

Caspa em cães é um problema que aco-
mete a maioria das raças, sendo que algumas 
tem mais facilidade para desenvolver o pro-
blema. E assim como nos humanos, a caspa 
canina é uma descamação excessiva do cou-
ro cabeludo do animal, que se estende por 
todo o corpo do pet. O organismo do bichi-
nho elimina normalmente minúsculas partí-
culas de pele velha, para que seja formada 
uma nova camada, porém não é perceptível.

Mas no caso da caspa, ocorre a desca-
mação em excesso, soltando assim, partícu-
las em flocos, se assemelhando a “flocos de 
neve”, podendo ser visualizada com facili-
dade no pelo do animal.

Existem também uma enfermidade que 
é, em 90% casos, a causadora da caspa, cha-
mada de dermatite seborreica. A dermatite 
seborreica, é uma inflamação do couro ca-
beludo do animal, causando vermelhidão e 
descamação no corpo todo ou parte dele, e 
pode ser classificada em dois tipos: dermati-
te seborreica primária e dermatite seborrei-
ca secundária.

A dermatite seborreica primária pode 
ser causada devido a deficiências nutricio-
nais, falta de higienização, de origem me-
dicamentosa ou até mesmo de causa endó-
crina. Já a dermatite seborreica secundária 
é causada por carrapatos, pulgas e ácaros. 
Também pode ser de origem química, sen-
do relacionada ao contato com produtos de 
limpeza, produtos tóxicos, etc.

Além disso o tutor deve estar atento, 

Olá pessoal, nesta 40ª edição do JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA, 
estamos presenteando os leitores com mais uma novidade, uma página inteira 

dedicada a causa animal. à partir desta edição, e também em nosso SITE 
estaremos focando as curiosidades, tendências e novidades do mundo PET 
com exclusividade para você. Para nós é de fundamental importância obter 

um feed-Back sobre a mesma, portanto, colabore conosco, acesse nosso Site, 
visite nossa página e dê a sua opinião ou sugestão. Para nos contactar, basta 

nos adicionar em seu WhattsApp, (14) 99680-6375.” MUNDO PET, esta 
página é o bicho”. Confira agora, os destaques desta edição.

A dermatite seborreica primária pode ser 
causada devido a deficiências nutricionais, 

falta de higienização ou de origem 
medicamentosa.

pois algumas raças são predispostas a de-
senvolver caspa, como: cocker spaniel, in-
glês springer spaniel, basset hound, labrador 
retriever, shar-pei e o terrier branco.

RaÇas CoM PREdisPosiÇÃo 
PaRa CasPa oLEosa

Há certas raças que são predispostas a 
desenvolverem caspa. Essas raças incluem:
• Cocker Spaniels
• Inglês Springer Spaniels
• Basset Hounds
• Labrador Retrievers
• Shar-Peis
• Terrier branco
• Raças com predisposição para caspa seca

Existem certas raças com predisposição 
para o desenvolvimento de caspa seca. Es-
sas raças incluem:
• Dobermans
• Dachshunds
• Pastores alemães

QuE Causa a CasPa EM CÃEs
Existem algumas razões pelas quais seu 

cão pode ter caspa. Um dos motivos mais 
comuns de caspa são os relacionados ao 
alérgeno. As caspas relacionadas a alergia 
podem ser alergias a alimento, relacionado 
ou ambiental.

Por exemplo, toxinas e substâncias irri-
tantes, como poeira, pólen, produtos de lim-
peza, entre outros, podem levar o seu cão a 
desenvolver caspa. Além disso, a dieta do 
seu cão também pode ser uma das principais 
causas da caspa.

Outras causas são os distúrbios endó-
crinos e doença de Cushing. Além disso, 

infecções de pele, bacterianas ou fúngicas, 
também podem causar caspa. Uma maneira 
de descobrir a causa subjacente da caspa é 
determinar se ela está espalhada por todo o 
corpo ou localizada em uma área.

Outras causas de caspa incluem:
• Infecções
• Parasitas internos
• Parasitas externos
• Anormalidades na dieta
• Obesidade
• Fatores ambientais externos, como níveis 

de temperatura e umidade

CasPa Causada PELo CLiMa
Não precisamos dizer que não há dois 

cães exatamente iguais. Alguns cães são 
muito mais afetados pelas condições climá-
ticas do que outros, e geralmente aparecem 
condições como a caspa.

Nos meses de inverno, os níveis de umi-
dade diminuem significativamente. Essa 
queda de umidade significa falta de umida-
de no ar, bem como no pelo, no cabelo e na 
pele do seu cão.

Assim, a umidade reduzida fará com que 
alguns cães se cocem e arranhem incontro-
lavelmente, levando a pele seca e escamosa.

Seu cão também pode ter caspa durante 
os meses de primavera e verão, especial-
mente se eles são afetados por alergias am-
bientais sazonais.

Outra causa potencial de caspa em cães 
é a falta de cuidados adequados. É essencial 
que os donos de cães garantam que o filhote 
esteja bem preparado e que a limpeza geral 
seja mantida.

Se o cão está sendo tratado em casa, a 
limpeza de rotina programada ajudará a mi-
nimizar infecções ou infestações.

Algo que os donos de cães podem fazer 
regularmente é escovar. Escovar o seu cão 
manterá a pelagem lubrificada com seus 
óleos naturais. Isto é especialmente impor-
tante durante os meses de inverno.

siNais CLÍNiCos da CasPa
Os principais sinais clínicos que o ani-

mal apresenta quando é acometido por essa 
doença, são:
• Alopecia local ou generalizada;
• O animal apresenta coceira frequente;
• Ocorre o aparecimento de descamações 

assemelhando-se a flocos de neve seca ou 
oleosa;

• Normalmente ocorre ressecamento da 
pele;

• Inquietação.

diagnóstico
Primeiramente, o diagnóstico deve ser 

feito por um profissional médico veteriná-
rio. Na maioria das vezes, ela é feita por 
um exame clínico a partir dos sinais apre-
sentados pelo animal acometido. Não é 
aconselhável que o diagnóstico seja feito 
por uma pessoa não habilitada, pois exis-
tem outras dermatites com sinais clínicos 
muito semelhantes.

tRataMENto PaRa CasPa
O tratamento da caspa em cães não é um 

tratamento complexo. É através de sham-
poos e pomadas especiais para tal função, 
indicadas por um médico veterinário.

Em alguns casos, como dito anterior-
mente, a caspa pode ser decorrente de ou-
tras moléstias. O médico veterinário, pri-
meiramente, foca no tratamento da causa 
primária da qual decorreu o aparecimento 
da caspa.

PREVENÇÃo
Sobretudo, a prevenção é um ponto pri-

mordial para evitar o aparecimento de cas-
pas nos cães. Em muitos casos, o que mais 
influencia no aparecimento das caspas, é o 
manejo que o tutor emprega na criação dos 
seus pets.

É de suma importância o banho do ani-
mal com shampoos e sabonetes próprios 
para cães.  Não é indicado que o banho do 
cão seja diário, pois o cão tem uma oleosi-
dade natural em sua pele e, no caso do ba-
nho frequente, ocorre a remoção dessa pro-
teção e consequentemente o ressecamento e 
o aparecimento da caspa.

Síndrome da ansiedade da separação
Além disso, não permita que seu cão en-

tre em contato direto com produtos de lim-
peza. No caso do aparecimento da caspa du-
rante um tratamento medicamentoso, entre 
em contato com o médico veterinário para a 
mudança do protocolo terapêutico.

Faça uma dieta balanceada para o seu 
pet, isso evita bastante o aparecimento das 
caspas. Os animais, assim como nós, preci-
sam de consultas rotineiras no médico para 
avaliação. Não medique por conta própria, 
consulte sempre um médico veterinário.

Mas a boa notícia é que, no final do dia, 
seu cão não precisa sofrer de caspa. Exis-
tem várias maneiras naturais e eficazes para 
ajudar a aliviar a coceira e a irritação do seu 
cão e restaurar a pele saudável.

Desejamos-lhe boa sorte em livrar seu 
companheiro peludo das caspas!



O QUE VOCE NÃO SABIA:

DICAS UTÉIS:

           ENTRETENIMENTOS                                 

Você é uma pessoa 
curiosa?

 Então mate sua 
curiosidade agora.

Confira e curta:
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01-) Aquoso: O cérebro humano é formado por, aproximadamente, 75% de água.
02-) Hot dog: O cachorro-quente é uma invenção alemã do século XV.
03-) Ar livre: Em média, um adulto respira 550 litros de oxigênio puro diariamente.
04-) Sayonara: O Brasil é o país que possui a maior comunidade japonesa fora do Japão. 
Só em São Paulo, moram mais de 600 mil japoneses.
05-) Um continente: A Rússia é o maior país do mundo, ocupando cerca de 10% de toda a 
terra do planeta.
06-) Anatomia: O esqueleto humano é formado por 206 ossos, no entanto, os bebês 
nascem com cerca de 270 ossos, que se fundem em ossos maiores.
07-) Super atleta: As formigas são capazes de levantar até 50 vezes seu próprio peso.
08-) Afônica: Girafas não têm cordas vocais.
09-) Socorro: Das 30 cidades mais violentas do mundo, 12 estão localizadas no Brasil.
10-) Riqueza concentrada: O menor país do mundo é o Vaticano, com cerca de 800 
habitantes oficiais.

É como a água fluente, que ao estagnar-se, torna-se podre; não 
pare! Continue bravamente, porque cada experiência nos ensina 

uma lição.” “Lembre-se, o sucesso é uma jornada, não um destino.



Câncer 
Este mês de fevereiro será de 
grande sorte para o seu signo, 
então aproveite todas as opor-
tunidades que aparecerem no 
seu caminho. Você crescimen-
to no emprego e pode receber 

propostas muito atraentes.
Quem tem um parceiro formalizará seu rela-
cionamento. Já os solteiros terão muita cone-
xão romântica com os signos de Áries, Peixes 
e Escorpião.
Aproveite esta energia positiva para alcançar as 
mudanças que sua vida precisa. Tente usar tons 
de roxa e branco para atrair boas energias. Será 
um mês agitado em questões de viagens a traba-
lho ou lazer.

Leão 
Você terá oportunidades de 
crescimento profissional e em 
sua vida pessoal. Não procu-
re problemas onde não exis-
tem e lembre-se de confiar no 

seu parceiro. Considere levar o relacionamento 
mais a sério.
Para aqueles que são solteiros, haverá uma opor-
tunidade de se apaixonar pelos signos de Capri-
córnio, Câncer ou Áries.
Em questões de saúde, tente relaxar mais e não 
sofrer tanto com as pressões. Comece a econo-
mizar para fazer uma viagem.
Você terá dias movimentados em questões de 
trabalho. Você terá sorte com os números 05 e 
19. E o laranja ajudará a atrair boas energias.

Virgem 
Fevereiro será muito bom para 
você em questões econômicas; 
tente melhorar sua administra-
ção e economizar para cons-
truir o que deseja.

Seus números da sorte são 06 e 54. Os virginia-
nos que já têm um parceiro terão a oportunidade 
de se apaixonar ainda mais e podem decidir dar 
um passo no relacionamento.
Não negligencie sua relação com seus pais e seja 
mais cuidadoso. Esteja atento para aproveitar as 
oportunidades de assinar novos contratos que o 
beneficiarão.
Você pode atrair energias negativas das pessoas, 
especialmente em seu trabalho; tente se proteger.

Libra 
Fevereiro será muito positivo 
para sair de todos os proble-
mas relacionados a dívidas. Se 
aconselhe, pense e não volte a 
complicar sua situação finan-
ceira.

Este mês será fundamental no seu relacionamen-
to amoroso, porque você terá que decidir se fica 
ou não com seu parceiro. Os signos mais compa-
tíveis para se envolver serão Gêmeos, Sagitário 
e Aquário.
Será um mês de muitas festas e momentos diver-
tidos com os amigos. Tenha cuidado com infec-
ções estomacais. Você terá sorte com os números 
08 e 57. O branco e azul ajudam a atrair abun-
dância. Você pode fazer uma viagem no meio do 
mês ou volta a estudar.

Escorpião 
Chegou a hora de acabar com as 
suas dívidas do passado, apenas 
tente se administrar melhor seu 
dinheiro e não cair nas mesmas 
situações que o complicaram.

Os solteiros terão a oportunidade de iniciar um 
relacionamento amoroso que lhes dará muitas 
satisfações, principalmente com os signos de 
Peixes, Touro ou Capricórnio.
Tenha cuidado com acidentes de carro e tente ser 
mais cauteloso nas ruas. Você terá um momento 
de sorte que mudará sua vida neste mês; seus me-
lhores números são 09 e 60.
Você se sentirá melhor com seu parceiro e pensa 
em dar um passo no relacionamento. Evite ser 
rancoroso e não fale por impulso para não ferir 
pessoas queridas.

sagitário 
Surpresas muito agradáveis 
virão para o seu no trabalho 
e também na vida amorosa. 
Quem é solteiro encontrará 
pessoas muito compatíveis dos 

signos de Aquário, Áries ou Virgem. Uma via-
gem pode ser planejada e concretizada.
A sorte virá com os números 02 e 71. O cinza, 
branco e azul ajudam a atrair boas energias. Você 
pode ficar muito explosivo, por isso pratique al-
gum exercício ou medite para liberar todas essas 
energias de maneira saudável.
Evite o consumo excessivo de álcool e tente dormir 
melhor. Um amor intenso e passageiro pede cuida-
do, especialmente para os que estão em um relacio-
namento sério; evite os triângulos amorosos.
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GUIA DOS ASTROS

Áries 
Em fevereiro, você pode re-
ceber uma oportunidade de 
crescimento no emprego. 
Uma viagem pode surgir no 
meio do mês.
Sua personalidade forte faz 

com que você atraia muitas energias negati-
vas; é preciso se proteger e manter-se positivo.
Tenha discrição com seu dinheiro e com seus 
sucessos para não chamar inveja. Para os sol-
teiros, a oportunidade renascerá com um amor 
do signo de Aquário, Virgem ou Capricórnio.
Seus melhores números serão 07 e 13 e a sorte 
com novos projetos estará em alta. O verme-
lho e dourado ajudarão a atrair boas energias

touro 
Neste mês de amor, você a 
sorte ao seu lado para continu-
ar crescendo com seu parceiro 
e até se envolver mais em seu 
relacionamento. Os solteiros 

podem se envolver intensamente com alguém 
do signo de Leão, Escorpião ou Aquário.
Comece o mês com a ideia de renovar suas ener-
gias e abraçar o novo. Cerque-se de pessoas que 
o desafiem a ser uma pessoa melhor e não ape-
nas daquelas que querem algo de você.
Tenha atenção com dores nas costas ou no pesco-
ço. Continue com o exercício físico, mas não faça 
nenhum esforço extra para evitar lesões.
Você terá surpresas agradáveis em seu trabalho. 
Você será muito propenso a perdas, por isso cuide 
bem das suas coisas e tenha mais atenção nas ruas.

Gêmeos 
Será um mês de muitas me-
tamorfoses para o seu signo. 
Não tema se reinventar em 
tudo que puder para ser al-
guém melhor e não esqueça 

que, para alcançar qualquer objetivo, o impor-
tante é ser constante.
Não se envolva em tantos problemas amo-
rosos com parceiros diferentes; talvez seja a 
hora de buscar algo mais estável. Você será 
muito compatível com os signos de Libra, 
Aquário e Sagitário.
Alie sua saúde mental e física, buscando ativi-
dades que ajudem a liberar o estresse para se 
sentir mais tranquilo.
Seus números da sorte são 02 e 29. No trabalho, 
você enfrentará alguns problemas com seus su-
periores, portanto, tente manter a calma.

FEVEREIRO 2020

Capricórnio
Mês para refletir muito sobre o 
seu futuro. É hora reduzir um 
pouco a diversão, começando a 
economizar e pensar com mais 
responsabilidade.
Seu signo é impulsivo e ranco-

roso, por isso deve aprender a ser mais tolerante 
e menos extremos com as pessoas. Seus números 
da sorte são 26 e 30. O preto, cinza e vermelho 
ajudam a atrair abundância.
Tenha atenção com dores de garganta e infecções 
de pele; cuide melhor da saúde e se precisar vá 
ao médico. Seus signos mais compatíveis serão 
Áries, Virgem e Sagitário.
Seu objetivo neste mês é ser o melhor em tudo o 
que você deseja; continue o que inicia e seja per-
sistente. Você renova sua aparência e fica mais 
atraente. Uma viagem acontecerá.

aquário 
Você entra na sua melhor épo-
ca do ano e todas as suas ideias 
serão renovadoras. Você terá 
sorte com os números 01 e 46. 
O azul e branco chamam boas 

energias e também abundância.
Os solteiros encontrarão uma pessoa especial do 
signo de Gêmeos, Libra ou Áries. Veja um médi-
co se tiver problemas respiratórios.
Mudanças repentinas acontecem no trabalho, 
mas você não deve se preocupar. Você conser-
ta ou vende um bem. Não minta mais para con-
seguir o que deseja, as pessoas apreciam muito 
mais a sinceridade.
Você terá a energia da mudança ao seu lado e 
propostas de trabalho interessantes chegarão.

Peixes 
Você começará fevereiro com 
alguns problemas. Alguns 
podem conhecer alguém que 
causará problemas no relacio-
namento e é preciso tentar re-

solver essa situação.
Você terá várias oportunidades para ser o melhor 
em questões econômicas e deve aproveitar. Um 
problema legal será resolvido a seu favor e você 
se sente descansado.
A sorte virá com os números 07 e 54. Suas me-
lhores cores são verde claro e cinza. Os signos 
mais compatíveis com você neste mês são Cân-
cer, Sagitário e Áries; portanto, fique muito aler-
ta para não deixá-los escapar.

A angústia e o sofrimento de quem perde 
o trabalho e a renda é algo inexplicável. No 
país capitalista no qual vivemos, é essen-
cial possuir uma renda para que viva com 
saúde e educação. Por isso, como sabemos 
que toda ajuda é bem-vinda, separamos uma 
simpatia para arrumar emprego, que você 
pode fazer, para ter aquela ajuda a voltar ao 
mercado de trabalho.

Está é uma simpatia para arrumar em-
prego muito popular e simples. Separe a sua 
carteira de trabalho, uma vela azul, uma ca-
neta, também da cor azul, e uma folha de 
papel. Em seguida, escreva o seu nome na 
folha de papel e, abaixo, escreva também a 
seguinte oração:

“Meu senhor Jesus, peço que abra os 
caminhos desta pessoa para que um 
emprego chegue logo. Lhe ofereço 

esta vela em nome da minha devoção e 
agradecimento por todas as graças a mim 

concedidas até o dia de hoje. Amém”.

Dobre a folha de papel e coloque den-
tro de sua carteira de trabalho. Em seguida, 
acenda a vela azul, deixando ela do lado da 
carteira, até que ela queime inteiramente. 
Esta simpatia para arrumar emprego abrirá 
as portas de uma nova oportunidade de tra-
balho para você e, além disso, irá abençoar 
e proteger a sua vida profissional em seu 
novo caminho.

Estamos em fevereiro com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

SIMPATIA DO MÊS
simpatia para arrumar 
emprego com a carteira 

de trabalho.



A CIDADE ERA ASSIM...

COFFEE       SOCIETY
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

COZINHANDO COM ARTE

iNGREdiENtEs
Massa
• 8 colheres (chá) tapioca
• 4 ovos
• 6 colheres (sopa) de requeijão 
• 1 colher (chá) de fermento
• 1/2 colher (chá) de sal
Recheio
• 300 g de frango cozido e desfiado
• 2 colheres (sopa) de azeite
• 1/2 cebola picada
• 2 dentes de alho picados
• 1/2 cenoura ralada
• 2 tomates sem semente
• 150 g de mussarela picada
• 1 colher (chá) de páprica doce
• 1 colher (chá) de açafrão
• orégano a gosto e salsinha picada a gosto
• sal a gosto
• pimenta-do-reino a gosto
• mussarela ou parmesão ralado para finalizar

AQUELE ABRAÇO

Modo dE PREPaRo 
• Em um recipiente misture a tapioca, os 

ovos, o requeijão o fermento, o sal e reserve. 
Em uma panela funda, coloque o azeite e 
refogue a cebola até murchar;

• Coloque o alho e quando começar a dourar, 
acrescente o frango. Junte os tomates, a 
páprica, o açafrão, a pimenta e o sal;

• Espere esfriar;
• Acrescente o frango refogado, a cenoura, a 

mussarela e a salsinha à mistura de tapioca.
• Acerte o sal e a pimenta;
• Transfira para uma forma untada e 

enfarinhada e polvilhe parmesão ralado 
por cima;

• Leve ao forno preaquecido a 180º C por 
cerca de 20 minutos ou até que a torta esteja 
dourada e cozida por dentro;

• Pode fazer o teste do palito para ver se está 
pronto;

• Depois disso é só servir!

Antigo Supermercado Pastorinho, rua Nove de Julho.
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