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A Central de Videomonitoramento de 
Ourinhos, que analisa imagens de mais de 
2.000 câmeras e funcionam 24 horas por 
dia em mais de 100 pontos estratégicos 
da cidade já é destaque no interior de 

estado, porém, paralelamente a isto, segue 
a todo vapor os trâmites de implantação 
da Guarda Municipal de Ourinhos para 
zelar pelos prédios publicos e auxiliar na 

segurança. Página 06

CONFIRA: Já está no ar o Tribuna 
Livre do Jornal do Ônibus de Marília.

O quadro conforme já havia sido prometido, abre espaço para as lideranças legalmente constituidas, ativistas e autoridades, se 
expressarem na tribuna com ideias, sugestões, reclamações e pautas construtivas. O jornal reproduz a gravação no canal youtube e 

compartilha e impulsiona nas redes sociais. Página 03

Até Ourinhos, cidade 
referência em segurança 

pública, está implantando 
a Guarda Municipal.

ATENÇÃO:
A contribuição à 

Previdência mudou. 
Veja quanto será 

descontado do seu 
salário.

Um estudo divulgado em outubro de 2019 pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos 
(Inesc) revelou que a oferta de transporte público coletivo gratuito ou com tarifas 

reduzidas é viável na maior parte das cidades do Brasil, algumas já começam a adotar 
“tarifa zero” no transporte coletivo de forma integral ou nos finais de semana e horários 

diferenciados. Matéria exclusiva. Página 04

 Cidades já começam a 
adotar “tarifa zero” no 

transporte coletivo.

As novas alíquotas de contribuição à 
Previdência Social  já estão em vigor 

desde o dia 1º deste mês de março. Com 
isso, o contracheque de março virá com 
um desconto diferente no salário, tanto 
para funcionários da iniciativa privada, 

que contribuem ao INSS. Confira os 
valores. Página 07

Preparamos e selecionamos 
para você as dez melhores 

praias do Brasil. 

Você quer parar de 
fumar? O Jornal do 

Ônibus traz para você 
os Dez Passos para 

parar com este vicio. 

O verão está acabando mas, ainda dá 
tempo de você se esbaldar um pouquinho 
em um final de semana. O nosso país está 
repleto de praias deslumbrantes. É nesse 

espírito que selecionamos para você as dez 
melhores praias do Brasil. Página 08

Largar o cigarro demanda tempo, 
determinação e atenção aos detalhes, 

além de ocupar boa parte do dia e 
do pensamento do fumante durante o 
desenrolar do processo. Página 08
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Pouco tempo antes de Jesus ser morto 
na cruz, Ele ceou com os Seus discípulos, 
lavou-lhes os pés e fortaleceu-os, preparan-
do-os para o que iria acontecer. No evan-
gelho de João vemos os pormenores dessas 
últimas lições e as orações de Jesus antes 
de ser preso.

Ele orou por Si, por seus discípulos e por 
todos os crentes do mundo. Isso mesmo, num 
dos seus últimos pedidos, Jesus incluiu você 
também... Clamou por todos nós que cremos 
nele: pediu por unidade entre os cristãos e 
para que todos estivessem unidos a Ele e a 
Deus, assim como Eles são Um. O objetivo 
deste pedido: para que o mundo cresse que 
Jesus Cristo veio para salvar.

seja resposta da oração de Jesus:
Ore agradecendo pela intercessão de Je-

sus por você e todos os outros crentes do 
mundo. Procure melhorar o seu relaciona-
mento com Deus e com os demais cristãos 
que conhece.

Busque crescer na graça e conhecimento 
de Deus através da leitura e estudo da Bíblia 
e do envolvimento com a igreja.

No que depender de ti, tenha paz com to-
dos. Busque estar em comunhão com a sua 
igreja local e com todos os irmãos em Cristo 
que conheça.

Reconcilie-se e viva em comunhão com 
os irmãos na fé. Perdoe e peça perdão caso 
haja alguma divergência com outras pessoas.

Envolva-se mais com os cristãos da sua 
comunidade local, ore para que sejam mais 
unidos e que todas as barreiras nos relacio-
namentos sejam retiradas.

Para Orar:
Senhor Deus, muito obrigado por poder 

pertencer a essa grande família unida em 
Jesus. Ajuda-me a ser uma humilde res-
posta à Tua oração pelos crentes. Ajuda-
-nos a sermos um, termos uma vida em 

comum, amando e perdoando como Cristo 
ensinou. Abençoa e une os Teus filhos em 
todo o mundo, em nome de Jesus, 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

“Minha oração não é apenas por eles. Rogo 
também por aqueles que crerão em mim, por 

meio da mensagem deles, para que todos 
sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu 
em ti. Que eles também estejam em nós, 

para que o mundo creia que tu me enviaste”.                                                                                                                                   
João 17:20-21

Meus amigos e minhas amigas, a exem-
plo da  edição anterior voltamos a manifes-
tar a nossa preocupação com os destinos 
de nossa cidade. Pel fato de estarmos em 
uma ano eleitoral importante e, que norte-
ara nossa cidade nos próximos 04 anos já 
projetando para o seu centenário.  

O JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA 
precisa jogar o seu papel de porta voz das 
reais mudanças que a cidade precisa.  Neste 
sentido, tanto essa versão impressa como 
nosso SITE ( www.jornaldoonibusmarilia.
com.br ) manterá esta linha,  com o esti-
lo aguerrido, crítico e fiscalizador que no-
tabilizou esta ferramenta de informação, 
recebendo, entretanto, um plus: propostas, 
sugestões e possibilidades de melhoria para 
cidade de Marília.

Até agora, nosso trabalho tem sido par-
cial, ao apontar erros, falhas e ilegalidades; 
e ao denunciar esquemas, desvios e sinais 
de corrupção na administração do muni-
cípio. Para tornar a missão mais completa 

e construtiva, iremos manter o nosso foco 
no centenário da cidade, publicando para 
os leitores e seguidores nossos projetos e 
ideias para, a partir do cenário caótico no 
qual Marília se encontra, reconstruir a cida-
de pelas mãos e pela voz de quem mais se 
interessa por ela: o seu povo.

As sugestões que aqui serão lançadas 
estão longe de serem tratadas como defi-
nitivas, infalíveis ou inquestionáveis. Ao 
contrário - elas estarão presentes, exata-
mente, para serem criticadas, debatidas, 
discordadas, melhoradas, como uma sim-
ples fagulha lançada em grande floresta de 
frutos diversos, na qual a democracia direta 
e opinativa do cidadão é o adubo mais salu-
tar e rico em energia.

Esperamos que nossas novas provoca-
ções agradem os bem intencionados e per-
maneçam a causar temor nas condutas des-
preparadas de quem não deseja ver a cidade 
crescer, por se aproveitarem dela apenas 
em benefício próprio.

Jesus orou por você!

A Cidade que Queremos para 2021.

FLASH COM PIMENTA

Com a chegada dos novos ônibus diminuiu
a lotação nós horários de pico???



LIVRE EXPRESSÃO: 
Já esta no ar o Tribuna livre do JORNAL DO ÔNIBUS DE MARILIA.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

Após a conclusão do estúdio de produção, 
o JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA já lan-
çou no ar o programete TRIBUNA LIVRE, um 
espaço aberto para as manifestações populares. 
A ideia surgiu quando a ONG MARÍLIA CEN-
TENÁRIA abraçou oficialmente a causa em 
defesa das  entidades e lideranças comunitárias 
legalmente constituidas na tribuna da câmara 
municipal de Marília, propondo alterações no 
dia, nas regras e no espaço de tempo reservado 
para a manifestação de cada um.

Na época, ainda houve um interesse por 
parte do ex-presidente da casa, Delegado Wil-
son Damasceno, promovendo inclusive uma 
reunião para os ajustes, no entanto, com a atu-
al presidência, não houve avanços e uma nova 
emenda foi aprovada dificultando ainda mais o 
acesso para a expressão de cidadania. A Tribu-
na Livre acontece pelo menos uma centena de 
cidades pelo Brasil e, normalmente após o ho-
rário destinado à apresentação sem discussão de 
proposições sendo destinado aos cidadãos não 
ocupantes de cargos eletivos, como por exem-
plo os vereadores e/ou o prefeito.

Cada pessoa pode falar por 10 minutos, me-
diante inscrição prévia, limitada ao número de 

de alguém, emissão de palavrões, propaganda 
partidária e outros. Nesta primeira edição, o 
espaço foi aberto para o Lider Comunitário e 
ex sindicalista Darci Bueno da Silva, vice pre-
sidente do COMUS ( Conselho Municipal de 
Saúde ) e Presidente da SOCAMPP ( Sociedade 
Comunitária de Amigos e Moradores de Pro-
longamento Palmital ).

Para assistir, basta acessar a nossa página no 
Facebook ( @jornaldoonibusmarilia) ou nosso 
canal no youtube. É mais uma grande conquis-

1-) Qual foi a última vez que 
você viu um politico na sua rua 
ou andando de ônibus como 
você ???

2-) Você já recebeu o seu 
carnêzinho do IPTU ???

3-) Na sua opnião quem presta 
ou prestou melhor serviço no 
transporte publico de Marília 
??? Empresa Circular, Sorriso de 
Marília ou Grande Marília ?

4-) Já acessou o SITE do 
JORNAL DO ÔNIBUS 
MARILIA hoje ??? O que está 
esperando ??? Aqui tem muito 
mais conteúdo. Acesse já .... 
www.jornaldoonibusmarília.
com.br.......

5-) O que você acha do reajuste 
em quase 30 % no salário 
dos vereadores aprovado 
recentemente ???

03 inscritos, com respecti-
vos suplentes. Seguindo o 
exemplo de Timóteo (MG) 
ou de Tupã (à 70 KM de 
Marília), para fazer uso 
da Tribuna Livre, o cida-
dão deverá comprovar ser 
eleitor da cidade ; informar 
previamente sobre o tema 
discursivo, permitido a 
entrega de sua exposição, 
por escrito, para efeito de 
encaminhamento a quem 
de direito, a critério do 
presidente; proceder à sua 

inscrição, em livro próprio, na Câmara Muni-
cipal, com antecedência mínima de 48h de cada 
sessão ordinária.

As inscrições se encerram 48h antes do 
início da Reunião Ordinária. A reabertura das 
inscrições para o uso da Tribuna Livre ocorre a 
partir das 12h do dia seguinte da última reunião 
ordinária. O JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍ-
LIA, como instrumento de luta das comunidades 
e da classe trabalhadora fez as devidas adequa-
ções montando o seu PÚLPITO DA CIDADA-
NIA onde a TRIBUNA LIVRE se fará acontecer 
de uma forma ainda mais abrangente, ou seja, 
explorando as redes sociais. “Quiseram calar o 
povo, mas, não contavam com a nossa ástucia”.

O quadro conforme já havia sido prometi-
do, abre espaço para as lideranças legalmente 
constituidas se expressarem na tribuna e, para 
toda a população. O jornal reproduz a gravação 
no canal youtube e compartilha e impulsiona 
nas redes sociais. Para se candidatar basta en-
trar em contato com a redação do Jornal para 
as devidas orientações, ou seja, existe algumas 
regras a serem respeitadas, como por exemplo; 
proibição de conteúdo ofensivo a honra e moral 

ta da população mariliense na luta democrática 
pela expressão da cidadania, frente a um grupo 
de políticos que insistem em blindar e cerscear 
o acesso das livres manifestações das lideranças 
populares. Dentre a mais de uma centena de ci-
dades que servem de exemplo em democracia e 
sintonia com o povo abrindo espaço na TRIBU-
NA LIVRE de suas respectivas cidade podemos 
citar; Tupã (SP), São Bernardo do Campo (SP), 
Santo André (SP), Jundiai (SP), Medianeira 
(MG), Contagem (MG) e outras.



PRIMEIRA PARADA
PRIMEIRO MUNDO: 

Cidades adotam “tarifa zero” no transporte.
Pirapora do Bom Jesus é a segunda cidade 

da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 
a adotar o transporte público urbano com tarifa 
zero. O serviço começou a funcionar no dia 2 de 
janeiro  com o nome “Expresso Social Pirapora-
no” e tem o objetivo de diminuir o custo de vida 
dos piraporanos, aquecer o mercado de trabalho 
local e fomentar o comércio de Pirapora, segun-
do explicou o prefeito Gregorio ao explicar a Lei 
Municipal 1179/2019 que criou a gratuidade no 
transporte. 

O objetivo da medida é garantir que os pi-
raporanos tenham mais facilidade em ocupar as 
vagas de emprego oferecidas na cidade e que 
aqueles que já estão empregados possam reduzir 
os custos com transporte, já que Pirapora tem um 
território extenso e muitas pessoas atravessam a 
cidade a pé. Os ônibus que serão utilizados nas 
linhas municipais foram cedidos à prefeitura pela 
iniciativa privada. Possuem todos os equipamen-
tos de segurança e itens de acessibilidade para 
atender passageiros com deficiência. A prefeitura 
também lançou o PXBUS Pirapora, um aplica-
tivo para que os usuários possam monitorar os 
horários e localização dos ônibus. 

 Outra cidade da RMSP - Vargem Grande 
Paulista - iniciou no final de 2019 a isenção da 
tarifa de ônibus municipal. Simultaneamente, 
a Prefeitura aumentou a frota da cidade de sete 
para 13 ônibus. O programa Tarifa Zero é uma 
parceria entre o executivo municipal de Vargem 
Grande Paulista e a iniciativa privada, que contri-
buirá com uma taxa mensal referente ao que já é 
gasto com vale transporte. Segundo as informa-
ções da Prefeitura, a cidade tinha 24 mil usuários 
pagantes por mês. Com uma passagem de R$ 
4,50, o custo operacional do sistema de cobrança 
seria de R$ 574 mil, gerando um prejuízo men-
sal de R$ 466 mil, que precisaria ser subsidiado 
pelo poder público. A prefeitura decidiu retirar 
o cobrador e o sistema de cobrança e, no lugar 
da empresa que administrava os ônibus, também 
optou por alugar 13 ônibus com motoristas, com 
um custo inferior, de R$ 386 mil.

Ainda no Estado de São Paulo, o município 
de Holambra acaba de incluir dois novos ônibus 
para a operação do transporte público gratuito. 
Os coletivos foram adquiridos pela Prefeitura em 
dezembro – um investimento de pouco mais de 
R$ 139 mil. O prefeito Fernando Fiori de Godoy 
explicou que o projeto “catraca livre” foi iniciado 
na gestão anterior, mas foi mantido por ser “um 
grande incentivo ao transporte coletivo e um va-
lioso benefício aos trabalhadores”.

 Também em dezembro passado a cidade de 
Volta Redonda (RJ) recebeu o terceiro ônibus do 
programa Tarifa Comercial Zero. O novo ônibus 
elétrico tem a mesma configuração dos que já es-
tão em operação, contando com ar-condicionado, 
Wi-Fi e entradas USB para recarregar aparelhos 
móveis. O veículo é elétrico, com carroceria Caio 
e chassi BYD. Funciona das 8h às 18h, e no sá-
bado, até 14h.

Um breve levantamento do JORNAL DO 
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“A Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.

ÔNIBUS DE MARÍLIA chegou ao resultado 
das cidades que vêm estabelecendo a tarifa zero 
no país. São elas: Potirendaba (SP), em 1998, 
Vargem Grande Paulista (SP), Paulínia (SP), 
Jaboticabal (SP), Agudos (SP), Holambra (SP), 
Macatuba (SP), Maricá (RJ), Volta Redonda 
(RJ), Porto Real (RJ), Silva Jardim (RJ), Ivai-
porã (PR), Muzambinho (MG), Itatiaiuçu (MG), 
Mount Carmel (MG), Campo Belo (MG), Euse-
bio (CE), Anicuns (GO), Pitanga (PR) e agora 
Pirapora do Bom Jesus (SP).

GRatuidadE É ViÁVEL, REVELa 
Estudo do iNEsC

Um estudo divulgado em outubro de 2019 
pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos 
(Inesc) revelou que a oferta de transporte público 
coletivo gratuito ou com tarifas reduzidas é viá-
vel na maior parte das cidades do Brasil. O es-
tudo mostra que hoje são os usuários que arcam 
com quase 90% da receita do sistema de trans-
porte público urbano no Brasil e demonstra como 
é possível criar fontes de recursos diferentes para 
subsidiar os gastos da população com ônibus, 
trem e metrô. 

MaRiNGÁ EstÁ PRoNta PaRa 
adotaR a taRiFa ZERo No 

tRaNsPoRtE CoLEtiVo
Maringá pode ser a primeira cidade com 

mais de 400 mil habitantes do Brasil a implan-
tar a tarifa zero no transporte coletivo público. 
Hoje, já são 14 cidades brasileiras, com popula-
ção entre 30 a 150 mil habitantes (Paulinia -SP e 
Volta Redonda – RJ entre elas), com experiên-
cias de tarifa zero, em parte ou na totalidade do 
sistema. Pelo mundo a implantação de transporte 
público gratuito já é realidade em várias cidades, 
como por exemplo, na França implantada em 38 
cidades, na Alemanha em cinco, nos EUA que 
já adotam em duas cidades rotas gratuitas e na 
Estônia que em 2018 tornou-se o primeiro país a 
implantar o sistema em todas as cidades.

Em Maringá o debate  ganha força em fun-
ção de três fatores: 1- Está em curso a revisão 

do Plano Diretor; 2 – Está iniciando também a 
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana; 3 -  
O atual contrato do Município com a TCCC está 
gerando pendências judiciais com pedidos de in-
denização por parte da empresa (gmconline.com.
br/noticias/cidade/tccc-entra-na-justica-contra-
-a-prefeitura-de-maringa),que alega desequilí-
brio financeiro desde o inicio do contrato.

A estes três fatores soma-se o fato de que 
com a aprovação da Emenda Constitucional 090 

“O transporte é um direito assim como a saúde e a educação. E assim como 
a saúde e a educação, ele tem que ser bancado por impostos. Além disso, 
o transporte é aquele que faz com que as pessoas acessem os outros direi-
tos, porque em um país tão desigual quanto o nosso, se as pessoas não tem 
condição de pagar a tarifa, elas não acessam hospital, não acessam escola 
pública, não acessam o centro da cidade para procurar emprego. Diante 
deste cenário, o JORNAL DO ÔNIBUS DE MARILIA, abraça a causa da 

TARIFA ZERO para o transporte publico de Marília, pelo  menos aos finais 
de semana, quando a qualidade dos serviço das empresas detentoras da con-
cessão é muito questionado ou ainda a implantação de tarifas diferenciadas 
de acordo com os horários ( principalmente o noturno ) quando também boa 

parte dos carros são retirados dos itinerários de linhas.

de 15/09/2015 o TRANSPORTE tornou-se um 
direito social inscrito no Art. 6º da Constituição 
Federal e também todos os argumentos já ampla-
mente difundido pelos especialistas da área de 
mobilidade de que é justo dividir as responsabi-
lidades pelos custos do transporte público com 
quem opta por utilizar o transporte individual e 
sobre o consenso da necessidade de reduzir car-
ros nas ruas, visando uma melhor qualidade de 
vida nas cidades.

Maringá está diante de um desafio que ini-
cialmente parece ousado, mas que na verdade já 
reúne as condições iniciais ou o ponto de partida, 
para implantar a tarifa zero, alterando a lógica 
do financiamento que não cabe mais apenas ao 
usuário do sistema, restando, portanto, a decisão 
política para criar um Fundo Municipal para fi-
nanciamento e efetivação dessa política redistri-
butiva.  Levando em consideração as experiên-
cias das cidades brasileiras que já implantaram 
essa política, podemos dizer que Maringá reúne 
boas condições para a criação do Fundo que 
pode ter como fontes: IPVA; Recursos do Esta-
cionamento Rotativo; IPTU; Subsídio Estadual; 
Fontes do Município que já custeia a isenção de 
tarifa; Autorização para a empresa explorar o 
serviço de transporte coletivo sob demanda por 
aplicativo (tipo CityBus – Goiânia e uBus – são 
Bernardo do Campo) e outras fontes. 
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 PERÍODO CURTO :  
Um mês é muito pouco para homenagear quem se faz presente 
todos os dias. Saiba por que comemorar o mês das Mulheres.  

ACONTECE MARÍLIA

Estamos no MÊS DEDICADO ÀS MU-
LHERES e cujo o seu dia foi celebrado no 
último domingo,  dia 8 de março. O Dia In-
ternacional da Mulher foi criado como reco-
nhecimento à luta por direitos iguais para as 
mulheres, que passou a ganhar força princi-
palmente durante o fim do século 19. É uma 
das poucas datas celebradas a nível global e 
com uma forte impressão em mídia impulsio-
nada cada vez mais com o passar dos anos.

as origens: incêndio, mortes e revolta
Não se sabe exatamente quando foi ou 

mesmo se o fato realmente ocorreu. Mas é 
comum que se relacione o Dia Internacio-
nal da Mulher a um incêndio criminoso que 
teria ocorrido na fábrica de tecidos Cotton, 
em Nova York, nos Estados Unidos, no ano 
de 1857, e que teria matado mais de 120 tra-
balhadoras. O incidente teria desencadeado 
uma série de movimentos de luta pelos di-
reitos femininos.

Luta por direitos iguais
A partir do século XIX, com o maior 

ingresso das mulheres no mercado de tra-
balho, especialmente nas fábricas surgidas 
durante a Revolução Industrial, surgem di-
versos movimentos em prol de melhores 
condições e direitos iguais para elas. Inicia-
das na Europa, essas manifestações passam 
a ganhar maior força durante o início do 
século seguinte, alastrando-se para outros 
países, como EUA e Brasil. É dentro desse 
contexto que surge a iniciativa de se criar o 
Dia Internacional da Mulher.

direito ao voto
Além das lutas por melhores condições 

de trabalho, o Dia Internacional da Mulher 
se insere em outras reivindicações femi-
ninas, como o direito ao voto, que chegou 
em diferentes momentos aos quatro cantos 
do mundo. Após o direito ser conquistado 
primeiramente pelas mulheres na Nova Ze-
lândia, em 1893, o movimento, conhecido 
como sufragistas, buscou que essa conquis-
ta fosse ampliada, o que foi gradualmente 
ocorrendo ao longo do século XX.

a linha do tempo do feminismo no Brasil
nos últimos 40 anos

Por isso, em nosso site, você acompanha 
a linha do tempo desta matéria desde o ano 
de 1827 e, aqui na versão impressa a com-
pactamos de 1979 a 2019.

1979: Mulheres são autorizadas a prati-
car qualquer esporte

Parece estranho pensar que, antes disso, 
as mulheres não podiam praticar esportes “de 
menino”. Mas daí a gente lembra que ainda 
hoje atletas sofrem preconceito em muitas 
modalidades e tudo faz sentido. Em 1937, o 
Estado Novo de Getúlio Vargas decretou que 
mulheres só podiam praticar esportes que 
condissessem com suas condições físicas. 
Lutas, futebol, polo, beisebol e halterofilismo 
estavam expressamente proibidos.

1980: Forças Armadas passa a aceitar 
também mulheres

Mais uma profissão que até então era 
vista como masculina. Dois anos depois, 
em 1982, a Força Aérea passou a aceitar 
mulheres e, em 1992, foi a vez do Exérci-
to Brasileiro.

1981: Ivone de Lara lança a música Sor-
riso Negro

Conhecida como a A Rainha do Samba, 
a cantora carioca cantava as dores e as ale-
grias dos negros, e liderava rodas de samba 
ainda dominada por homens.

1985: Surge a primeira Delegacia da 
Mulher

A DEAM (Delegacia de Atendimento 
Especializado à Mulher ) surge em São Pau-
lo e, logo depois, outras unidades começam 
a ser implantadas em outros estados.

1988: Ocorre o primeiro encontro nacio-
nal de mulheres negras

Estima-se que 450 negras reuniram-se 
para promover debates e seminários em vá-
rios estados brasileiros, a fim de conscienti-
zar a população e trazer à tona questões do 
feminismo negro. 

1996: É reivindicado que mais mulheres 
participem ativamente da vida política bra-
sileira

Um sistema de cotas foi criado pelo 
Congresso Nacional, que obrigava os parti-
dos a inscrever pelo menos 20% de mulhe-
res nas chapas eleitorais.

2002: “Falta de virgindade” deixa de 
ser crime

Louco pensar que foi só nesse ano que o 
Código Civil retirou o artigo que dizia que 
um homem podia pedir a anulação do ca-
samento caso descobrisse que a esposa não 
era virgem. Foi também em 2002 que acon-
teceu o 1º Encontro das Mulheres Indígenas 
da Amazônia Brasileira em Manaus. 

2006: É criada a Lei Maria da Penha

Definitivamente, essa é uma das con-
quistas mais importantes para as mulheres 
brasileiras. A Lei nº 11.340 foi sancionada 
para combater a violência contra a mulher.

Maria da Penha: a farmacêutica, que dá 
nome à lei, precisou sofrer duas tentativas 
de homicídio e lutar durante quase 20 anos 
para, enfim, conseguir colocar seu marido 
criminoso na cadeia. 

2010: É eleita a primeira mulher Presi-
dente do Brasil

A eleição de Dilma Rousseff, no dia 31 
de outubro, e a convocação de nove mulhe-
res para os ministérios do país marcou his-
tória na política brasileira.

2011: Marcha das Vadias chega ao Brasil
O movimento feminista conhecido in-

ternacionalmente chega ao país e é marcado 
por manifestações e luta das mulheres por 
mais direitos, respeito e contra o feminicí-
dio, em São Paulo. 

2013: Kathryn Bigelow é a 1ª mulher a 
ganhar Oscar de Melhor Direção

A cineasta, que levou o prêmio pelo fil-
me Guerra ao Terror, foi apenas a 4ª mulher 
na história da premiação a ser indicada nes-
sa categoria

2015: É aprovada a Lei do Feminicídio
No dia 9 de março, a Lei nº 13.104 final-

mente classifica o feminicídio como crime 
de homicídio. 

2016: Viola Davis é a primeira mulher 
negra a ganhar um Emmy

Em discurso icônico de momento his-
tória, a atriz e produtora disse que tinha 
sempre a sensação de tentar, tentar, mas 
nunca alcançar as mulheres brancas, prin-
cipalmente no meio cinematográfico. “Na 
minha mente, eu vejo uma linha. E depois 
dessa linha, eu vejo campos verdes e lin-
das flores e bonitas mulheres brancas com 
seus braços estendidos em minha direção, 
para além dessa linha. Mas eu não sei 
como alcançá-las. Eu não sei como atra-
vessar a linha(…) Me deixem dizer algo: 
a única coisa que separa mulheres negras 
de quaisquer outras mulheres é a oportu-
nidade”, falou.

2018: Pessoas trans podem alterar seus 
nomes indo apenas ao cartório

No dia 1º de março, o STF (Supremo 
Tribunal Federal) aprovou que transexuais e 
transgêneros alterassem o nome biológico e 
o gênero indo apenas ao cartório, sem preci-
sar mostrar laudos médicos, comprovações 
de cirurgias ou terapias hormonais.

2019: Primeiras mulheres negras a re-
ceberem o Oscar nas categorias de Melhor 
Figurino e Melhor Design de Produção

Ruth E. Carter e Hannah Beachler fize-
ram história na cerimônia do Oscar 2019 ao 
receberem os prêmios de Melhor Figurino 
e Melhor Design de Produção, respectiva-
mente. Ambos vieram através de seus traba-
lhos no filme Pantera Negra.
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Ourinhos, cidade referência em segurança 
publica recebe visita de vereadores e prepara 

primeira turma da guarda municipal. 

A Central de Videomonitoramento de 
Ourinhos, que analisa imagens de mais de 
2.000 câmeras e funcionam 24 horas por 
dia em mais de 100 pontos estratégicos de 
Ourinhos, recebeu a visita de vereadores 
das cidades de Tupã e Chavantes. Refe-
rência em segurança pública, a Central já 
atraiu políticos de 120 cidades, incluindo o 
ex-ministro Gilberto Kassab e o atual Go-
vernador de São Paulo João Dória, que in-
clusive elogiou o sistema para o combate à 
criminalidade.

Daniel de Oliveira, Presidente da Câma-
ra de Chavantes, acompanhado da vereado-
ra Irmã Ana elogiou a Central de Videomoi-
toramento.

“A população de Chavantes quer que a 
gente desenvolva um trabalho nesse sentido, 
de monitoramento. Então viemos aqui para 
conhecer a Central e um pouco mais de tra-
balho de segurança que foi implantado pelo 
Prefeito Lucas.”

Irmã Ana, junto a outros vereadores, 
pretende apresentar um projeto de lei para 
instalação de câmeras na cidade.

“O projeto é maravilhoso para a segu-
rança. Com essa tecnologia e rapidez pode-
ríamos ter evitado a tragédia recente lá da 
cidade”, disse se referindo à garota Ema-
nuelle que foi assassinada por seu vizinho 
no mês passado.

A vereadora e delegada de polícia 

Começou a funcionar  em Lençois Pau-
lista o Serviço Móvel de Ressonância Mag-
nética contratado pela Prefeitura para redu-
zir a demanda de exames no município. Os 
atendimentos vão ocorrer de segunda-feira 

Lençóis Paulista inicia atendimentos de serviço 
móvel de ressonância magnética.

entrar em contato para agendar a data e ho-
rário do exame.

“A quebra dos equipamentos de resso-
nância no Hospital Estadual e no Hospital 
de Base de Bauru gerou fila de espera em 
vários municípios. Com a realização des-
ses exames, vamos poder retomar o atendi-
mento de pacientes que aguardam a resso-
nância para prosseguir com o tratamento”, 
explica o secretário de Saúde, Ricardo 
Conti Barbeiro.

Segundo Ricardo, a carreta deve realizar 
400 exames em um período de 2 meses, com 
uma média de 12 a 20 atendimentos por dia. 
Também é esperado que o serviço possa ser 
estendido para uma segunda etapa, onde vão 
ser atendidos os casos de maior complexi-
dade. “Caso essas pessoas tivessem que 
esperar o exame ser realizado em Bauru, 
teriam que aguardar de um a dois anos até 
conseguirem ser atendidos. Infelizmente, o 
tempo de espera da fila regional está muito 
grande”, reforça o secretário.

O mutirão foi viabilizado por uma 
emenda de R$ 200 mil solicitada pelo ve-
reador Manoel dos Santos Silva, o Mane-
zinho, junto ao deputado estadual Edmir 

aposentada Telma Tulin, pretende levar 
adiante o sistema de videomonitoramento 
que já existe em Tupã, atualmente apenas 
nas escolas.

“Queremos ampliar em Tupã esse sis-
tema. Percebemos que o monitoramento é 
a melhor forma de levar mais segurança a 
nosso município. Acreditamos que esse sis-
tema tão eficiente que vimos aqui hoje tam-
bém possa ser aplicado em Tupã”, diz.

Paralelamente a isto, segue a todo vapos 
os trâmites de implantação da GUARDA 
MUNICIPAL DE OURINHOS. O concurso 
para a Guarda Municipal da Secretaria de 
Segurança Pública da Prefeitura de Ouri-
nhos, realizado pela RBO Concursos Públi-
cos, teve 2.350 mil candidatos para  disputar 
uma das 27 vagas para formação da primei-
ra equipe na cidade.

A prova foi realizada em 02 de feverei-

ro. O salário passa dos R$ 4 mil reais (fixo 
+ adicionais e benefícios) para carga horá-
ria semanal de 40 horas. Serão contratados 
21 homens e seis mulheres para a equipe, 
sendo três vagas reservadas às pessoas com 
deficiência.

Do total de interessados, 363 inscritas 
foram mulheres, uma média de 72 candi-
datas por vaga e 1.987 homens, média de 
104 candidatos por vaga. Os classificados já 
foram convocados para aferição de altura e 
teste de aptidão física. e serão agora  convo-
cados para os Exames de Saúde, Avaliação 
Psicotécnica e Investigação Social e Com-
portamental.

FoRMaÇÃo
Com o resultado de todos estes exames, 

serão convocados para matrícula no Curso 
de Formação até 35 candidatos com melhor 
classificação nas provas. Os demais classi-
ficados permanecerão em cadastro reserva 
para futuras convocações, conforme a ne-
cessidade Prefeitura de Ourinhos.

FasE FiNaL
Os alunos do Curso de Formação in-

gressarão como Bolsistas em período inte-
gral e receberão um auxílio mensal no va-
lor de R$1.350 (50% do salário base inicial 
do cargo) durante o período de aulas. Os 27 
melhores classificados no Curso de Forma-
ção serão efetivados no cargo. Os alunos 
restantes irão compor lista de espera para 
contratação até o término de vigência do 
Concurso Público.

Vereadores de Tupã e Chavantes 
visitam Central de Videomonitora-

mento de Ourinhos.

Chedid. O pedido foi feito em abril de 2018 
e a liberação dos recursos ocorreu no final 
do ano passado. A empresa que venceu a 
licitação para a realização dos exames foi 
a Motta & Freitas Serviços Médicos, de In-
daiatuba.

O serviço ficará localizado no estacio-
namento do Ginásio Municipal Antônio Lo-
renzetti Filho, o Tonicão, e a recomendação 
é que as pessoas que tiverem o atendimen-
to agendado compareçam ao local com 15 
minutos de antecedência, seguindo as indi-
cações do cartão de agendamento. O laudo 
ficará disponível no Ambulatório de Espe-
cialidades e o retorno poderá ser agendado 
20 dias após o exame.

“Sabemos que esse tipo de exame é de 
responsabilidade do Governo do Estado 
de São Paulo, porém, como a fila acabou 
chegando a esse patamar em decorrência 
da quebra de aparelhos de ressonância em 
Bauru, precisávamos agir de alguma forma. 
Felizmente, conseguiremos zerar a demanda 
por conta dessa verba que o vereador Ma-
nezinho conseguiu junto ao deputado Edmir 
Chedid”, disse o prefeito de Lençóis Paulis-
ta, Anderson Prado.

a sábado e os pacientes que já estão na fila 
do exame do município devem aguardar o 
agendamento realizado pela Central de Re-
gulação da Secretaria de Saúde de Lençóis 
Paulista. Um profissional da secretaria vai 



As novas alíquotas de contribuição à Previ-
dência Social  já estão em vigor desde o dia 1º 
deste mês de março. Com isso, o contracheque 
de março virá com um desconto diferente no 
salário, tanto para funcionários da iniciativa pri-
vada, que contribuem ao INSS, quanto para ser-
vidores públicos federais, vinculados ao regime 
previdenciário da União.

O tamanho da contribuição varia conforme 
o salário do profissional. Em boa parte dos ca-
sos, quem ganha menos tende a pagar um pouco 
menos que antes, enquanto os mais bem-remune-
rados vão aumentar sua contribuição à Previdên-
cia. Essas novidades também terão efeito sobre o 
Imposto de Renda que é retido no salário.”

“A mudança nas alíquotas estava prevista 
na reforma da Previdência, aprovada pelo Con-
gresso em outubro. Embora a maioria das novas 
regras de aposentadoria tenha entrado em vigor 
já em 13 de novembro, as alíquotas permanece-
ram inalteradas até fevereiro, devido ao princí-
pio da “noventena.”

“Esse princípio estabelece que qualquer ma-
joração ou instituição de tributo precisa de um 
prazo de, no mínimo, 90 dias para entrar em vi-
gor. O objetivo é dar ao contribuinte tempo para 
se adequar à nova legislação.

o que muda
A principal novidade é que, a partir de mar-

ço, as alíquotas de contribuição passam a ser pro-
gressivas, de modo semelhante ao que ocorre no 
Imposto de Renda. De cada parcela do salário é 
descontado um porcentual. Quando maior a re-
muneração, maior a alíquota nominal.

No caso do INSS, a menor alíquota, de 7,5%, 
é a que incide sobre a parcela do salário que vai 
até um salário mínimo (R$ 1.045). E a maior, de 
14%, é cobrada sobre a fatia da remuneração que 
vai de R$ 3.134,41 até o teto de R$ 6.106,06. 
Não há contribuição sobre valores que excede-
rem o teto; em contrapartida, quando se aposen-
tar o trabalhador também não poderá receber be-
nefício maior que o teto.

A mesma lógica de alíquotas progressivas 
vale para os servidores públicos federais. Para 
os que ingressaram de 2013 em diante, valerá a 
mesma tabela de alíquotas do INSS. Para os mais 
antigos, que contribuem sobre a totalidade do sa-
lário, a tabela de desconto “começa” igual, mas 
tem mais alíquotas – e maiores – para os que ga-
nham acima do teto do INSS. O maior desconto, 
de 22%, será sobre a fatia do salário que exceder 
R$ 40.747,20.

“Essas são as alíquotas nominais, que inci-
dem sobre diferentes parcelas do salário. Para 
saber quanto da remuneração total será repassa-
da à Previdência, o profissional precisa observar 
quais são as chamadas “alíquotas efetivas” de 
contribuição.

No caso do INSS, o desconto total vai variar 
de 7,5% (para quem ganha até um salário míni-
mo) até 11,69% (para quem ganha igual ao teto).
• Salário de até R$ 1.045 (1 salário mínimo) alí-

quota efetiva de 7,5%
• De R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 - de 7,5% a 

8,25%
• De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 - de 8,25% a 

9,5%
• De R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06 - de 9,5% a 

11,69%
• R$ 6.101,07 ou mais - 11,69% ou menos
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ATENÇÃO: A contribuição à Previdência mudou. 
Veja quanto será descontado do seu salário.

Dicas sobre Direitos do 
Trabalhador - Parte 16

2) É verdade que quando o Empregado 
doa sangue ele pode faltar ao emprego sem 
ter o salário descontado?

É verdade sim. Mas só tem direito a essa 
falta 1 vez por ano. Dessa forma, quando o 
empregado doa sangue voluntariamente, tem 
o direito a faltar 1 dia de serviço. Porém, essa 
doação tem que ser devidamente comprovada.

Art. 473 – O empregado poderá deixar de 
comparecer ao serviço sem prejuízo do salá-
rio: IV – por um dia, em cada 12 (doze) meses 
de trabalho, em caso de doação voluntária de 
sangue devidamente comprovada Artigo 473, 
IV, CLT. 

2) Posso vender minhas férias? E se o 
meu Empregador me obrigar a vender as fé-
rias completas?

De acordo com a lei, o empregado só po-
derá vender 10 dias de suas férias, devendo 
tirar 20 dias para descanso obrigatoriamente. 
Se seu Empregador lhe obrigar a vender as fé-
rias completas, consequentemente serão férias 
vencidas não gozadas. Caso ele não mude de 

ideia até o encerramento do período concessi-
vo, o empregado terá direito ao recebimento 
das férias em dobro.

Art. 143 – É facultado ao empregado con-
verter 1/3 (um terço) do período de férias a que 
tiver direito em abono pecuniário, no valor da 
remuneração que lhe seria devida nos dias cor-
respondentes. Art. 137 – Sempre que as férias 
forem concedidas após o prazo de que trata o 
art. 134, o empregador pagará em dobro a res-
pectiva remuneração Artigo 143 e 137, CLT.

3) Quais os documentos necessários para 
abrir uma Reclamação Trabalhista?

Para ingressar com uma Reclamação Tra-
balhista, o empregado deve levar ao advogado 
uma cópia da identidade, cópia do CPF, cópia 
da CTPS (quando houver), Termo de Rescisão 
do Contrato de Trabalho (quando houver), Re-
cibos de Pagamentos (quando houver). 

De acordo com os termos referendados 
em convenção ou dissídio coletivo de cada 
categoria.

Aqui a gente descomplica tudo 
sobre o Direito do trabalho com 

dicas rápidas para você.

Um trabalhador que ganhe R$ 4 mil por mês, 
por exemplo, terá um desconto de R$ 418,95 no 
contracheque, o equivalente a 10,47% de seu sa-
lário total. Ou seja: embora sejam aplicadas alí-
quotas de 12% e 14% sobre as parcelas mais altas 
da remuneração, a contribuição efetiva ao INSS 
será mais baixa.

Vale notar que, para quem ganha mais que 
o teto, a alíquota efetiva é decrescente, uma vez 
que a renda superior ao teto não é tributada. 
Assim, o trabalhador que ganhe exatamente R$ 
6.101,06 por mês vai repassar R$ 713,10 para o 
INSS, ou 11,69% da remuneração total. Em pa-
ralelo, alguém que receba R$ 10 mil mensais – 
mais que o teto, portanto – vai contribuir com os 
mesmos R$ 713,10, que nesse caso equivalem a 
7,13% da remuneração.”

“No caso dos servidores públicos federais, a 
alíquota efetiva vai começar em 7,5% e terá alí-
quotas idênticas às do INSS, no caso das parcelas 
salariais que vão até o teto de R$ 6.101,06. Para 
os servidores antigos, que contribuem sobre toda 
a remuneração, haverá cobrança também sobre 
os valores que superarem o teto do INSS, com 
alíquotas crescentes. No caso deles, a alíquota 
efetiva pode superar 16,78%, no caso de quem 
ganha acima de R$ 40.747,20:

• Salário de até R$ 1.045 (1 salário mínimo) alí-
quota efetiva de 7,5%

• De R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 - de 7,5% a 
8,25%

• De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 - de 8,25% a 
9,5%

• De R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06 - de 9,5% a 
11,69%

• De R$ 6.101,07 a R$ 10.448 - de 11,69% a 
12,86%

• De R$ 10.448,01 a R$ 20.896 - de 12,86% a 
14,68%

• De R$ 20.896,01 a R$ 40.747,20 - de 14,68% 
a 16,78%

• R$ 40,747,21 ou mais - acima de 16,78%.

Quem ganha e quem perde
com as mudanças

Até fevereiro, não havia alíquota progressi-
va. No caso do INSS, havia apenas três alíquotas 
efetivas. Havia um desconto de 8% para quem 
ganhasse até R$ 1.830,29; de 9% para renda en-
tre R$ 1.830,30 e R$ 3.050,52; e de 11% para sa-
lários de R$ 3.050,53 até o teto de R$ 6.101,06.

No caso do regime próprio da União, ao qual 
estão vinculados os servidores federais, a alíquo-
ta era sempre de 11%. Mas, dependendo do ano 
de entrada do funcionário, o desconto incidia so-
bre todo o salário (dando direito a aposentadoria 
integral, caso dos servidores mais antigos) ou era 
limitado ao teto do INSS (caso dos funcionários 
mais novos, contratados de 2013 em diante).

Com as novas alíquotas, trabalhadores com 
salários baixos tendem a contribuir menos com 
a Previdência. Quem ganha um salário mínimo, 
por exemplo, tinha um desconto de R$ 83,60 até 
fevereiro (8% do salário). De março em diante, o 
valor cai a R$ 78,38 (7,5%).

Para um salário de R$ 6 mil, a contribuição 
aumenta. Antes, eram descontados 11% (R$ 
660). Agora, serão R$ 698,95, o que corresponde 
a uma alíquota efetiva de 11,65%.

Para remunerações “intermediárias”, os im-
pactos da mudança são ambíguos. A troca de um 

sistema de alíquotas por outro pode fazer alguns 
pagar mais e outros, menos.

Por exemplo: quem ganha R$ 3 mil contri-
buía, até fevereiro, com 9% do salário, ou R$ 
270. No novo sistema, o desconto aumenta para 
R$ 281,64 (9,39%).

Mas, para uma remuneração de R$ 3,1 mil, o 
desconto diminui de 11% no sistema antigo (R$ 
341) para 9,47% (R$ 293,64) na nova tabela.

No funcionalismo da União, em que são co-
muns salários de cinco dígitos, a cobrança tende 
a ser maior. Um servidor que ingressou no antigo 
regime de Previdência e ganhe R$ 30 mil, por 
exemplo, contribuía com 11% do salário (R$ 3,3 
mil). Agora, sofrerá um desconto de R$ 4.797,08 
– ou 16% de sua remuneração.

Se contribuir menos à Previdência, vai pagar 
mais Imposto de Renda – e vice-versa

As novas alíquotas terão um efeito curioso 
sobre o Imposto de Renda que é cobrado do as-
salariado. Isso porque o IR que é retido no con-
tracheque considera o salário líquido, já descon-
tado da contribuição à Previdência. Dessa forma, 
quanto maior é o desconto previdenciário sofrido 
pelo trabalhador, menos salário “sobra” para o 
“Leão” morder.

Se o trabalhador passar a pagar mais à Previ-
dência com a nova tabela de alíquotas, portanto, 
pagará menos Imposto de Renda que antes. Por 
outro lado, se a contribuição previdenciária dimi-
nuir, a mordida do “Leão” pode aumentar.

O impacto combinado dessas mudanças vai 
depender da renda do profissional e das faixas em 
que ele se enquadra, tanto na tabela de alíquotas da 

contribuição previdenciária quanto na tabela do IR.
Para a arrecadação total do governo, o efeito 

será negativo, pelo menos na primeira década de 
vigência das novas regras.”

“O Ministério da Economia estima que, no 
âmbito dos funcionários do setor privado, as no-
vas alíquotas vão reduzir em R$ 28,4 bilhões a 
receita de contribuições ao INSS, e ainda provo-
car uma perda de R$ 1,2 bilhão na arrecadação 
de Imposto de Renda.

Para o regime dos servidores federais, por ou-
tro lado, a expectativa é de um acréscimo de R$ 
25,7 bilhões na arrecadação de contribuições pre-
videnciárias, com perda de R$ 3,8 bilhões no IR.

Assim, na soma dos efeitos sobre os dois re-
gimes, considerando tanto receita da Previdência 
quanto IR, o Executivo prevê uma perda de R$ 
7,7 bilhões em uma década.

O que não muda
Embora o tamanho da contribuição à Previ-

dência tenha sido alterado pela nova tabela de 
alíquotas, nada muda para o tempo de contri-
buição. Cada mês pago à Previdência continuará 
contando como um mês de contribuição rumo à 
aposentadoria.

As mudanças também não atingem os con-
tribuintes individuais (trabalhadores autônomos) 
e facultativos (desempregados), que continuam 
com as mesmas alíquotas de contribuição. Servi-
dores estaduais e municipais também continuam 
seguindo as regras dos seus regimes próprios – a 
exceção é para os entes que aprovarem, nos Le-
gislativos locais, regras iguais às válidas para os 
funcionários da União.”
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RANKING:
Selecionamos para você as 10 melhores praias do Brasil.

6º lugar: Moreré, ilha de Boipeba (Ba)
Na areia, amendoeiras fazem sombra 

para esticar a canga. Caprichosa, a maré 
prega peças: uma hora deixa só um filete 
de areia para caminhar e alaga o campo de 
futebol; e, de repente, vai lá longe, encalha 
barcos e forma piscinas – onde as embarca-
ções vindas de Morro de São Paulo param 
para os turistas mergulharem.

10º lugar: Bonete, ilhabela (sP)
Uma vilinha de pescadores guarda este 

tesouro do litoral paulista, com mar azul e 
mata preservada.

De Fernando de Noronha a Ilhabela, de 
Boipeba a Florianópolis, da fascinante 
Praia do Espelho à atmosfera relaxante 
de Ilha Grande, nosso país está repleto 
de praias deslumbrantes para paquerar, 

curtir o sol e mar, surfar ou simplesmente 
relaxar. É nesse espírito que 

selecionamos para você as dez melhores 
praias do Brasil. E você? Tem alguma 

favorita que ficou de fora? 

9º lugar: Lagoinha do Leste, 
Florianópolis (sC)

A faixa de areia, fofa, branquinha e qua-
se sempre sossegada, separa o mar de ondas 
fortes do riacho que forma uma lagoa boa 
para banho (daí o nome). No entorno há ve-
getação intocada.

8º lugar: taipu de Fora, Maraú (Ba)
Mar azul-claro, areia dourada e uma 

fileira de coqueiros a perder de vista. Para 
apreciar a paisagem da praia mais bonita 
da península basta sentar num dos bares 
espalhados pela orla. Mas para conhecer o 
que Taipu tem de melhor é preciso alugar 
um snorkel e nadar nas piscinas naturais na 
maré baixa.

7º lugar: Lopes Mendes,
ilha Grande (RJ)

Tem areia fina e clara, sombra de amen-
doeiras e mar que mescla tons verdes e 
azuis. Em alguns trechos, o mar é agitado e 
procurado para surfe.

5º lugar: Patacho, são Miguel dos 
Milagres (aL)

Mar claro, coqueiros e absoluto sossego 
já seriam atrativos suficientes. Mas Pata-
cho tem muito mais. Quando a maré atinge 
seu nível mais baixo, os recifes ficam ainda 
mais à mostra, assim como largos trechos de 
areia. Na maré seca há pequenas e convida-
tivas lagoas.

4º lugar: Praia do Espelho (Ba)
Estrela do litoral sul baiano, tem mar 

transparente e paisagem espetacular. A orla 
é dividida em dois trechos, Espelho e Curu-
ípe, separados por um rio.

3º lugar: Praia do Leão, Fernando de 
Noronha (PE)

A combinação é irresistível: água verde-
-azulada, areia avermelhada e muito sossego.

2º lugar: Baía do sancho,
Fernando de Noronha (PE)

Águas cristalinas e falésias cobertas por vegetação formam uma das mais belas paisa-
gens do litoral brasileiro.

1º lugar: Baía dos Porcos,
Fernando de Noronha (PE)

A melhor praia do Brasil tem só 100 metros de extensão. Piscinas naturais formam-se 
em frente ao Morro Dois Irmãos, cartão-postal de Fernando de Noronha.
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VARIEDADES

ELES ESTÃO DE VOLTA
Dupla sertaneja de maior projeção no cenário da 
musica sertaneja de nossa região se reencontra 

para comemorar os 20 anos da criação.

No baú das recordações, parei para re-
cordar meus tempos de radialista pela Rá-
dioClube de Marília no ínicio da década 
retrazada quando, ao abrir a programação 
musical da emissora 05 horas da manhã 
apresentava os grande sucessos da parada 
sertaneja. Em meio as lembranças, me sur-
giu a imagem de uma dupla que desponsta-
va para o sucesso e com muita humildade 
participava do meu programa de rádio com-
parecendo ao estúdio da emissoara por volta 
das 05 horas da manha para apresentar o tra-
balho deles. Estou me referindo a Douglas 
O. Bonilla e Marcelo V. Patuto que, apa-
rentemente poucos conhecem, mas, quando 
anunciamos o nome artistico, os holofotes 
logo brilham para milhares de fãs espalha-
das pelo Brasil. É claro que estou falando de 
DUDU MARQUES E MARCEL, a dupla 
que estorou nas paradas de sucesso no inicio 
dos anos 2000. Nossa reportagem recebeu a 
visita da dupla que prontamente atendeu ao 
nosso pedido e como sempre, deu um show 
de entrevista. Confiram.

Sobre a criação da Dupla, Dudu Marques 
relembrou ; “Nós iniciamos dentro da Uni-
mar, fomos apresentados na época em uma 
roda de amigos, e como os dois cantavam, 
começamos a ensaiar juntos repertórios para 
apresentações em churrascos, festas de ami-
gos e, de repente começou a surgir muitos 
convites, até a nossa participação em um 
concurso da extinta rádio Diário FM, onde 
saimos como vencedores na categoria serta-
neja e dai para frente começamos a encarar 

a carreira com mais seriedade. A partir dai 
já não era mais a dupla Douglas e Marcelo 
porque precisavamos de um nome artistico 
surgindo então, a Dupla Dudu Marques e 
Marcel cantando em barzinhos da faculda-
de, na Porcada de Marília até que um dia 
uma amiga nossa, que faço questão de citar; 
Marli Atallah gostou da nossa apresentação 
e investiu na gente concedendo o pontapé 
inicial da carreira, praticamente patroci-
nando nosso primeiro CD com 05 musicas 
nossas, inclusive “Quero ver meu amor”, 
“Nada Acabou” e “Menina Loucura”, que 
além de sucessos acabaram se tornando até 
nome de fâ clubes” mencionou.

Quando questionados sobre o fim da 
dupla Dudu respondeu; “Foi dificil a gen-
te parar, porque muito mais que cantar, a 
gente tocaca por amor. È incrivel, mas, a 
gente nunca ganhou dinheiro com a musica, 
ou seja, tudo que a gente faturava., a gente 
investiu na dupla, no entanto, ná época, o 
que faltou foi mais apoio, patrocinio, com-
bustivel financeiro para que a gente pudesse 
gravar um novo CD e sair pela estrada. O 
momento exigia um investimento alto e a 
gente não tinha. Na realidade, nós cansamos 
e resolvemos cada um tocar a sua vida e cui-
dar da familia. Acho que qualquer um faria 
isso na situação em que a gente se encontra-
va”, declarou emocionado o cantor com o 
violão empunho.

Sobre o Show, Dudu nos falou do reper-
tório a ser apresentado; “Serão Musicas de 
nosso repertório, sucessos da época, talvez 

alguma novidade, as tradicionais toalhinhas 
e pode ter certeza, será o melhor show de 
DUDU MARQUES E MARCEL. A gente 
já tinha o desejo de reunir todo mundo no 
aniversário de 10 anos ou de 15 anos, mas, 
infelizmente só foi possível neste momen-
to reunir toda nossa banda, nossa equipe de 
músicos, nossa galera e deu certo agora, e 
no dia 09 de maio estaremos aguardando 
todo mundo, registrando em vídeo, por que 
na nossa época não tinha redes sociais, e 
agora vai ser possivel a gente registrar tudo 
isso. A gente quer fazer bonito para todo 
essa galera que tanto nos incentivou em 
nosso auge”, comentou.

Para finalizar, não poderiamos deixar 
de perguntar sobre a volta da dupla e Dudu 
foi bem transparente colocando uma pita-
dinha de suspense no ar; “ Não posso afir-
mar que será a volta da dupla, mas, sim, 
que estamos a mais de 120 de emoção para 
fazer esse show de comemoração dos 20 
anos da dupla. Para você ter uma ideia, 
quando paramos era 11 fãs clubes com 
milhares de pessoas que nos prestigiavam 
show após show, então, digamos, que este 
Show será uma forma de agradecermos a 
todo esse povo que nos ajudou, pois, sem 
eles não teriamos chegado até onde chega-
mos”, finalizou.

O JORNAL DO ÔNIBUS DE MARILIA, selou uma parceria de 
sucesso com a dupla DUDU MARQUES E MARCEL contemplando 

nossos assíduos leitores e internautas que nos seguem nas redes 
sociais. O Objetivo é sortear um ingresso com direito a acompanhante 

para assistir o Show da Dupla que ocorre no dia 09 de maio no 
Yara Clube de Marília. Para participar do sorteio, basta acessar a 
página do JORNAL DO ÔNIBUS DE MARILIA no Facebook ( @

jornaldoonibusmarilia.com.br ) - Curta a nossa página, logo na 
sequencia - Marque três amigos(as) nos comentários e - Compartilhe 

essa publicação em MODO PÚBLICO! O sorteio será realizado no dia 
25 de abril.. Participe !!!

Dudu Marques e Marcel estarão em apresentação única no dia 09 de maio
no Yara Clube de Marília.



Quer tentar ficar milionário? Aprenda a 
apostar na Mega-Sena e em outras loterias 
sem sair de casa

As chances de ganhar na loteria são pou-
cas, mas isso não impede que milhões de 
brasileiros tentem todos os anos fazer a sua 
“fezinha” na Mega-Sena na esperança de re-
ceber uma dinheirama para mudar de vida. 
E quando o prêmio acumula, mais gente se 
interessa em apostar. Para esse público, a 
possibilidade de realizar as apostas de di-
versas loterias diferentes diretamente do site 
da Caixa pode ser uma grande notícia.

Com o recurso, não é mais necessário 
perder tempo na fila de uma Casa Lotérica, 
que parece algo cada vez mais sem sentido 
nos dias atuais. A ferramenta permite rea-
lizar apostas em todas as modalidades de 
loterias da Caixa.

Veja como fazer:
Antes de fazer uma aposta na loteria 

pela internet é necessário possuir um cadas-
tro no site da Caixa. Siga estes passos para 
realizá-lo:
1-) Entre neste link - https://www.loteria-
sonline.caixa.gov.br/silce-web/#/home - e 
clique na opção “Acessar”, no topo da tela;
2-) Na página que abriu, vá em “Cadastre-se”;
3-) Preencha as informações solicitadas.

SAIA DAS FILAS:
Como apostar na Mega-Sena e outras 

loterias online sem sair de casa.

RADAR DIGITAL
Março / 2020                                                                Página 10

Aplicativo considerado mais seguro se 
tornou o serviço recomendado para mensa-
gens instantâneas públicas

Adeus WhatsApp. Em outras palavras, 
esta foi a última mensagem da Comissão 
Europeia. O pedido foi feito para que seus 
membros migrassem de vez para o aplicati-
vo de mensagens Signal a fim de aumentar a 
segurança de suas comunicações.

Segundo o portal Politico, a notifica-
ção para a mudança chegou através de uma 
mensagem bastante tradicional colocada nos 
quadros internos da comissão. “O Signal foi 
escolhido como o aplicativo recomendado 
para mensagens instantâneas públicas”, diz 
o aviso ao Poder Executivo da União Eu-
ropeia. A princípio, o aplicativo Signal será 
usado para conversas entre funcionários e 
pessoas externas à organização.

FIM DO WHATTSAPP?
Comissão Europeia troca 

WhatsApp por Signal para 
aumentar segurança.

Nenhuma menção em específico ao 
WhatsApp foi feita pela Comissão Euro-
peia.

A proposta de que todos passem a usar o 
Signal surge logo quando a União Europeia 
tenta blindar sua comunicação interna após 
ataques ocorridos em 2018. Na ocasião, 
a embaixada da UE em Moscou teve sua 
rede invadida. E, para piorar a história, no 
mesmo ano o jornal The New York Times 
revelou que a rede de comunicações diplo-
máticas da UE havia sido invadida ao longo 
de um período de três anos.

O Signal é considerado um dos aplicati-
vos de mensagens mais seguros que existe. 
De código aberto, o app usa criptografia de 
ponta a ponta e, diferente do WhatsApp, não 
armazena metadados de mensagens nem usa 
a nuvem para fazer backup de conversas.

5-) Selecionando a modalidade
Depois de ter realizado o acesso ao site com 
seu login, na página inicial do serviço você 
confere todas as modalidades disponíveis 
para apostas. Ao lado de cada uma delas, 

estão informações importantes como o nú-
mero do concurso, data do sorteio e a esti-
mativa do prêmio. Cada modalidade dispo-
nível possui a sua particularidade, mudando 
o jeito de que as apostas são feitas. 

4-) Após ter preenchido os campos com as 
suas informações, acesse o e-mail coloca-
do para confirmar o cadastro com o link 
recebido.

5 Dicas para usar menos o celular
e ganhar mais tempo.

Convicto de que o celular vinha rouban-
do tempo demais da sua vida e de todos ao 
seu redor, o pesquisador Chris Bailey, res-
ponsável pelo site lifehack.org, experimen-
tou racionar o uso do smartphone em uma 
hora por dia ao longo de três meses e dá di-
cas de como usar menos o celular.

Conforme foi se disciplinando, Chirs 
descobriu que estava coberto de razão. O 
celular, nas suas contas, vinha tomando de 
três a quatro horas do seu dia. Um cam-
peão de contraprodutividade. Além disso, 
teve insights interessantes, como o de que 
ele conheceu mais gente e teve mais ideias 
mantendo-se afastado da telinha. Da experi-
ência, surgiram as dicas ao lado para fazer 
um uso menos obsessivo do aparelho:

dica 1: Mantenha distância
Acostume-se a guardar o celular em 

bolsos fechados e longe do alcance das 
mãos. Sempre à disposição, você vai bus-
cá-lo o tempo todo.

dica 2: Controle-se
Chris observou que as pessoas buscam 

o celular em qualquer situação de nervosis-
mo ou angústia, mesmo as mais prosaicas, 
como estar sozinho no elevador com um vi-
zinho. Relaxe, pois em momentos de tédio 
podem vir as melhores ideias e as melhores 
interações.

dica 3: Preste mais atenção
Quem está ao celular não costuma per-

ceber o quanto o aparelho lhe distrai. Daí 
situações que vão desde acidentes de trânsi-
to até momentos de falta de educação, como 
não ouvir uma pergunta à mesa. Se estiver 
fazendo outra coisa ou participando de uma 
conversa, mantenha o celular silenciado e 
voltado com a tela para baixo.

dica 4: “demita” o celular
Com o advento dos apps, você pode 

“contratar” o celular para tarefas que vão 
desde acordá-lo até controlar os seus exer-
cícios físicos. Pense bem se esta é a melhor 
ferramenta para todas essas atividades, pois 
você corre o risco de acabar entrando no Fa-
cebook cada vez que desejar ver as horas, 
por exemplo.

dica 5: ao usar, use melhor
Não deixe que o celular faça você ler 

mais a rede social de um “amigo” irri-
tante do que o seu escritor favorito. Ali-
mente o aparelho com álbuns de músicas, 
podcasts, e-books, aplicativos para leitu-
ras de notícias e assim por diante. Nes-
sas horas, use o modo avião para evitar 
distrações, mesmo que por alguns minu-
tos. Em vez de vilão, o aparelho pode ser 
um aliado para deixá-lo mais produtivo e 
bem informado.
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GERAIS

O Paraná entrou em estado de epidemia de 
dengue, de acordo com o boletim da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa) divulgado nesta terça-
-feira (3). O número de mortes subiu de 23 para 
30 em uma semana.

Para se configurar uma epidemia de dengue, 
é necessário ter mais de 300 casos da doença por 
100 mil habitantes. A incidência da doença no 
Paraná é de 336,21 por 100 mil habitantes, se-
gundo o boletim.

Conforme a Sesa, no total, 106 municípios 
estão em epidemia, 15 a mais que na semana an-
terior. Em situação de alerta para a dengue estão 
47 municípios, sendo que 14 entraram para a re-
lação a partir desta terça-feira.

De acordo com o levantamento, são 44.441 
casos confirmados da doença. O boletim epidemio-
lógico reúne dados coletados desde julho de 2019.

A pressa para se proteger do novo co-
ronavírus, principalmente após o primeiro 
caso confirmado no Brasil , faz com que 
muitas informações sobre o assunto – nem 
todas verdadeiras – circulem nas redes so-
ciais. Entre elas, está o alerta de que o ál-
cool gel para higiene das mãos é um item 
obrigatório. Mas afinal, o produto é capaz 
de matar o vírus?

De acordo com o médico pneumologis-
ta e pesquisador sênior do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, Elie Fiss, a informação pro-
cede. “A eficácia é muito boa para diminuir 
a transmissão do coronavírus , mas isso 
também vale para todas as viroses respirató-
rias”. O produto, porém não é mais eficiente 
do que água e sabão.

“A higiene das mãos é fundamental para 
evitar viroses , lembrando que são elas que 
podem deslocar os microorganismos pre-
sentes nas superfícies para o nosso rosto e 
mucosas”, explica o profissional.

A eficácia dos produtos acontece porque 
o coronavírus é revestido com um camada 
de gordura que o protege. Quando em con-
tato com sabão ou álcool, por exemplo, a 
camada se dissolve, matando o vírus.

O pneumologista , porém, destaca que 
embora o álcool seja um ótimo aliado para 

Álcool gel funciona 
na prevenção do 

coronavírus?

levar na bolsa e usar ao longo do dia, o 
ponto mais importante da prevenção é a la-
vagem correta das mãos, que não deve ser 
subestimada.

Como lavar as mãos de maneira 
adequada:

• Ensaboe as mãos e esfregue as palmas 
entre si;

• Faça movimentos circulares com os 
dedos de uma mão na palma da outra;

• Entrelace os dedos das duas mãos, e 
limpe a região entre os dedos;

• Repita o processo de dedos cruzados — 
agora com as palmas juntas;

• Esfregue a palma da mão contra as 
“costas” da outra;

• Para limpar as unhas e embaixo delas, 
imite a forma de uma concha com as 
mãos e faça movimentos verticais uma 
mão contra a outra, juntando-as em 
sentido oposto;

• Esfregue os antebraços e punho.
• 

O procedimento deve ser feito com água 
corrente para tirar o sabão da pele. O ideal é 
fechar a torneira com um papel ou uma toa-
lha para não contaminar novamente. Seque 
com uma toalha ou pedaço de papel limpos.

A proposta de lei foi votada por 112 de-
putados e visa lutar contra a precariedade 
menstrual

O Parlamento autônomo da Escócia deu 
um passo em direção à gratuidade dos ab-
sorventes higiênicos para mulheres – deci-
são inédita no mundo. A proposta de lei foi 
votada por 112 deputados e visa lutar contra 
a precariedade menstrual.

O texto prevê que proteções higiênicas para 
mulheres sejam distribuídas gratuitamente em 
locais públicos, farmácias, centros comunitá-
rios e clubes. Atualmente, absorventes mens-
truais já são disponibilizados em banheiros de 
escolas e universidades da Escócia.

A autora do projeto de lei, a deputada 
Monica Lennon, acredita que a adoção do 

Escócia será o primeiro 
país a distribuir 

absorventes menstruais 
gratuitamente.

texto “marca uma virada, normalizando a 
menstruação na Escócia e enviando um si-
nal sério de que nosso parlamento leva em 
conta as questões de gênero”.

“Trata-se de produtos de base. Nenhu-
ma mulher na Escócia deveria viver sem o 
direito a ter acesso a proteções higiênicas”, 
reiterou.

A medida foi aprovada por 112 deputa-
dos na terça-feira (25). Não houve nenhum 
voto contra e apenas uma abstenção.

O custo anual da medida é estimado 
em 24 milhões de libras (quase R$ 139 mi-
lhões). Para que a proposta vire lei, uma se-
gunda fase de debates sobre a questão deve 
se iniciar em breve, na qual o Parlamento 
vai propor emendas ao atual texto.

As sete novas mortes foram registradas em 
sete cidades, em pessoas com diferentes faixas 
etárias. Confira abaixo o perfil das vítimas:

• Adolescente de 14 anos, de Marechal Cândido 
Rondon, portadora de doença autoimune;

• Homem de 33 anos, de Guaíra, sem outra do-
ença associada;

• Mulher de 45 anos, de Medianeira, com obe-
sidade e artrose;

• Mulher de 45 anos, de Alto Paraná, com hiper-
tensão e lúpus;

• Mulher de 66 anos, de Barbosa Ferraz, com 
diabetes, hipertensão e doença cardíaca;

• Homem de 72 anos, de Maringá, com doença 
renal crônica;

• Homem de 95 anos, de Colorado, com hiper-
tensão arterial.

Paraná entra em estado de epidemia de 
dengue; número de mortes sobe para 30.



manalmente, ao longo de um mês, quando 
se espera que o fumante já tenha largado o 
cigarro. Após isso, eles se encontram mais 
duas vezes, com intervalo quinzenal. “Em 
seguida, o próximo estágio é um encontro 
mensal até que se complete um ano de abs-
tinência. Como cada caso é um caso, mes-
mo durante os encontros em grupo, a pessoa 
continua tendo apoio individual”, aponta a 
pneumologista.

O tratamento do tabagismo é oferecido 
gratuitamente pelo SUS. Ligue para o nú-
mero 136 e se informe em quais Unidades 
Básicas de Saúde e Hospitais de seu municí-
pio o tratamento está disponível. O fumante 
também pode procurar diretamente a secre-
taria de saúde de seu município e perguntar 
pelo tratamento.
• 1. Tenha determinação 
• 2. Marque um dia para parar
• 3. Corte gatilhos do fumo
• 4. Escolha um método: abrupto ou gradual
• 5. Encontre substitutos saudáveis
• 6. Livre-se das lembranças do cigarro
• 7. Encontre apoio de amigos e familiares
• 8. Escolha a melhor alimentação
• 9. Procure apoio médico
• 10. Troque experiências em um grupo de apoio
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SAÚDE E BEM ESTAR

EU QUERO PARAR DE FUMAR:

O Jornal do Ônibus trás para você os 
Dez Passos para Parar de Fumar. 

Largar o cigarro demanda tempo, de-
terminação e atenção aos detalhes, além de 
ocupar boa parte do dia e do pensamento do 
fumante durante o desenrolar do processo.

Como foi mostrado na série Dez Passos 

Fadiga visual digital: como as telas nos afetam?

A fadiga visual digital faz parte da síndrome 
da fadiga visual e está associada ao uso contínuo 
e abusivo das telas. É uma situação que nos afeta 
no local de trabalho e na vida doméstica. Neste 
artigo, detalhamos quais são suas características 
e os problemas que gera.

A fadiga visual digital deriva do uso indis-
criminado de dispositivos com telas. Entre es-
ses dispositivos, temos, por exemplo, celulares, 
computadores, televisões e tablets, entre outros. 
Num futuro próximo, adicionaremos capacetes 
de realidade virtual à lista, por exemplo.

O mecanismo pelo qual a fadiga visual di-
gital é gerada é o esforço excessivo que o olho 

deve realizar. Precisamente, a parte mais afetada 
são os músculos responsáveis   por acomodar a vi-
são, alternando entre longe e perto.

O uso prolongado de telas força os olhos a 
trabalhar no modo de visão de perto, com uma 
certa configuração do sistema ocular. Por isso, se 
não tiramos regularmente os olhos da tela para 
focar mais longe, o esforço é maior do que deve-
ria e a fadiga aparece.

Esse cansaço do sistema muscular ocular 
dificulta o foco. Na fadiga visual digital, pode-
-se perceber uma diminuição na capacidade de 
focalizar de perto. Existe, então, um círculo vi-
cioso que concatena a fadiga ocular com outros 
sintomas, como coceira nos olhos.

As projeções indicam que mais de um ter-
ço dos menores de quinze anos sofrerão de dis-
túrbios relacionados à fadiga visual digital no 
próximo ano. Assim, isso implica, inclusive, no 
desenvolvimento de miopia por causa das telas.

sintomas de fadiga visual digital
Existem quatro sinais característicos da fadi-

ga visual digital e que geralmente ocorrem juntos:
Coceira nos olhos: a necessidade de esfregar 

para Parar de Fumar, com textos comenta-
dos pela pneumologista Cristina Cantarino, 
Coordenadora do Centro de Tratamento de 
Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer 
José Alencar Gomes da Silva (INCA), o fu-

mante precisa estar engajado, prestar aten-
ção nos gatilhos que o levam para fumar e se 
afastar deles, encontrar substitutos saudáveis 
e procurar ajuda profissional. Neste último 
passo, a médica explica que algumas pesso-
as descobrem dicas importantes quando con-
versam com outras na mesma situação.

tratamento
No tratamento gratuito do tabagismo 

oferecido pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), o fumante pode trocar experiências, 
ação fundamental para o sucesso. “No SUS, 
o fumante vai ter, primeiro, um encontro 
individual com um profissional de saúde 
que está capacitado para atendê-lo”, explica 
Cristina Cantarino. “Posteriormente, acon-
tecem os encontros em grupo, onde a pessoa 
conhece outros casos, troca experiências, 
descobre como driblar as dificuldades e 
agrega informação. Esses encontros são im-
portantes porque ajudam muito aos que que-
rem parar de fumar. Um acaba ajudando o 
outro e, no fim, se aproximam muito porque 
estão ali por um objetivo comum”.

Grupos
Os encontros em grupo acontecem se-

os olhos é evidente naqueles que sofrem de fa-
diga. Alguns manifestam uma sensação de areia 
entre as pálpebras, ou também como pequenos 
alfinetes picando por dentro. A coceira resulta 
em arranhar, e arranhar pode levar a vermelhidão 
e inchaço.

Edema palpebral: seja pelos arranhões ou 
pela própria fadiga visual digital, as pálpebras 
incham. Junto ao edema palpebral, há olhos ver-
melhos e lacrimejamento. O quadro de conjun-
tivite bacteriana é diferenciado pela ausência de 
pus e remelas.

Dor de cabeça: a má acomodação sofrida pe-
los olhos devido à fadiga leva à dor de cabeça. 
Em geral, é uma dor de cabeça localizada atrás 
dos olhos que tende a aliviar relaxando a visão, 
afastando-a das telas ou buscando o foco em um 
ponto distante.

Visão turva: entre falta de acomodação da 
fadiga, vermelhidão dos olhos, edema palpebral 
e lacrimejamento, a nitidez é perdida. Não é a 
falta de nitidez da miopia ou de outras patolo-
gias, mas pode ser percebida como uma intensa 
visão embaçada quando já se passou várias ho-
ras em frente a tela.

o efeito da luz azul
As telas de nossos dispositivos eletrônicos 

emitem uma radiação conhecida como luz azul. 
Essa luz azul é uma das principais causas de fa-
diga visual digital. Dentro do olho, a retina é a 
estrutura mais danificada pela luz azul.

A luz azul-violeta é encontrada pontualmen-
te no espectro da luz azul. Ela é emitida por telas 
de LED com um comprimento de onda que pre-
judica as estruturas oculares. Assim, observou-se 
que a retina envelhece cedo quando exposta à luz 
azul-violeta.

Por outro lado, temos a luz azul-turquesa. 
Verificou-se que esse comprimento de onda 
não é tão prejudicial às estruturas oculares. 
Pelo contrário, seria um espectro com bene-
fícios para manter os ciclos circadianos de vi-
gília e sono.

Mas, para neutralizar o efeito da luz azul-
-violeta, existem filtros de tela digital. O mais 
usado é um filtro amarelo que quebra a luz azul. 
Os primeiros a usá-los foram os gamers – joga-
dores de videogame -, especialmente aqueles que 
praticavam campeonatos noturnos de sua espe-
cialidade.
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MUNDO PET

TIRANDO A DUVIDA:
Afinal, queda de pelo em cães é normal?
Independente da raça, todos os cachorros 

soltam pelos. Alguns mais e outros menos, 
mas algumas doenças podem contribuir com 
a queda. Soltar pelos é uma forma dos ca-
chorros eliminarem os fios danificados e dei-
xar que novos cresçam no lugar.

Saiba que o pelo do cão passa por fa-
ses de crescimento e a duração dessas fases 
determina o quão frequente o cachorro vai 
soltar pelo. Mas, por que alguns cães soltam 
menos do que outros? Esses são aqueles em 
que a pelagem tem uma fase maior de cres-
cimento, transição e repouso e consequente-
mente uma fase menor de queda.

Queda de pelo em cachorros: Causas

1. alergias
As alergias são uma causa frequente de 

perda de pelos em cães. Isso ocorre devido 
a gatilhos ambientais, como pólen, bolores e 
ácaros, ou devido a gatilhos parasitas como 
pulgas ou ácaros. Alergias alimentares são 
outra causa possível de perda. Assim, os 
sintomas típicos de uma reação alérgica ad-
versa incluem coceira, resultando em exces-
so de arranhões, mordidas e, é claro, perda 
de pelo. Sendo assim, no caso de alergias 
a pulgas, recomenda-se que os cães tomem 
preventivos contra pulgas como forma de 
minimizar as ameaças de uma infestação.

2. infecção ou infestação
Uma infestação de parasitas como pul-

gas, carrapatos e ácaros é outra fonte de 
alopécia canina. Desse modo, juntamente 
com a perda de pelos ao redor das orelhas, 
olhos, abdômen e peito, os sinais de que seu 
cão pode ter ácaros ou pulgas/carrapatos in-
cluem inflamação, coceira e vermelhidão.

Infecções bacterianas ou fúngicas, como 
no caso da micose (que na verdade é um fun-
go), também podem ser atribuídas à queda 
de pelo em cachorros. Os sintomas da mico-
se incluem perda de pelo circular ou irregu-
lar, inflamação e crostas infectadas.

Existe um fator de normalidade na perda 
dos fios, mas é importante estar atento aos 

fatores externos.

3 . síndrome de Cushing
O hiperadrenocorticismo, também co-

nhecido como doença de Cushing, é uma 
condição causada pela exposição prolonga-
da do tecido do corpo a níveis excessivos do 
hormônio cortisol.

Os sintomas da doença de Cushing 
incluem perda de pelo, escurecimento da 
pele e desenvolvimento de abdômen com 
barriga de pote.

A doença de Cushing geralmente ocor-
re em cães de meia-idade a idosos, embora 
também possa afetar cães que usam corticos-
teróides.

4. Genética
Existem algumas raças de cães que são 

mais propensas geneticamente à calvície do 
que outras. Primeiro, existem os cães sem 
pelos que foram criados para esse atributo. 
Outras raças de cães, como o Doberman 
Pinscher, Dachshund, Chihuahua, Galgo Ita-
liano e Whippet, às vezes sofrem de calvície 
irregular ou padrão na orelha externa, peito, 
costas, coxa ou parte inferior do pescoço.

5 . Perda de pelo sazonal
Os cães geralmente perdem o pelo do 

inverno à primavera e então para o verão 
ganham uma pelagem mais leve e curta. No 
outono o ciclo é revertido, já que o cão perde 
a pelagem curta e leve do verão para ganhar 
uma que proteja mais para os meses de frio 
intenso do inverno.

Mas a mudança é mais óbvia em cães 
que possuem uma dupla pelagem, ou em ou-
tras palavra,s um sub-pelo denso, como os 
da raça Collie. Essas raças não só tem pelo 
longo e protetor por cima, como um subpelo 
fino e isolante.

o que fazer com a queda de
pelo em cachorros?

Uma das atitudes mais importantes que 
você pode fazer é manter sempre uma pela-
gem saudável, incluindo uma higiene ade-
quada e escovação, assim como uma dieta 
saudável.

A frequência vai ser determinada de 
acordo com o tipo de pelo que o seu cão tem, 
assim como o tipo de escova.

Escovar o pelo do seu cachorro remove o 
pelo que já está solto, evitando que ele caia 
no ambiente ou crie nós.

Fora isso, é um tempo que você dedica 
exclusivamente para o seu cão, criando uma 
conexão especial.

A queda de pelo natural é positiva para o 
cão que com esse processo se mantém sau-
dável e protegido.

Doenças que podem influenciar na queda 
de pelo em cachorros.

Conhecer o seu cachorro e saber como o 
ciclo de queda de sua pelagem normalmen-
te se comporta é importante para que o tutor 
possa identificar o que é um padrão comum 
de queda e o que é anormal.

Mas em casos de queda de pelo anormal, 
confira os fatores que podem influenciar:
• Parasitas (ex.: pulgas);
• Infecções fungais ou bacterianas;
• Reações alérgicas à comida;
• Problemas relacionados aos rins, fígado e 

tireóide;
• Gravidez;
• Determinados medicamentos;
• Trauma auto-induzido com lambidas e 

mordidas à área;
• Cancer;
• Doenças imunológicas;
• Queimadura de sol;
• Contato com substâncias causticas ou que 

possa irritar a pele.

Quando é hora de levar ao veterinário?
De preferência, se você notar algo dife-

rente no comportamento do seu cão, é sem-
pre bom levar ao veterinário para que ele 
possa examinar o seu pet.

Abaixo alguns sintomas que o dono deve 
sempre prestar atenção:

Irritação da pele, incluindo vermelhidão, 
inchaços, manchas ou cicatrizes;
• Feridas abertas de qualquer tipo;
• Carecas ou afinamento do pelo;
• Pelo seco que sai facilmente;
• Coceira;
• Constantes lambidas no local onde o 

pelo caiu.

Dicas de cuidados diários com seu Pet.
Quem tem um gato ou cachorro em casa 

deve estar sempre atento aos cuidados com o 
pet. Manter a vacinação em dia, ficar de olho na 
alimentação e garantir a higiene do animal e do 
espaço em que ele vive: estas são apenas algu-
mas das responsabilidades que não podem ser 
deixadas de lado.

Por que é importante observar constantemen-
te o comportamento do animal de estimação?

Um dos principais motivos para que esteja-
mos sempre atentos aos menores sinais apresenta-
dos pelos nossos pets é o fato de algumas doenças 
serem silenciosas, ou seja, precisam de uma análi-
se mais minuciosa para que sejam detectadas.

Portanto, conhecer a fundo o temperamento 
e os costumes do seu animal de estimação vai 
ser essencial para identificar, o quanto antes, se 

ele apresenta alguma mudança, seja comporta-
mental ou física.

Listamos aqui, alguns dos principais cuida-
dos com pets, que o tutor deve ter:

Coçar-se exageradamente
Quando um cão se coça exageradamente, 

pode significar que ele está com algum parasita, 
como pulgas e carrapatos, ou que ele desenvol-
veu algum problema de pele.

Para não ter dúvidas, sempre que você ob-
servar alguma dessas situações, leve o animal 
ao veterinário, para que ele faça o diagnóstico 
adequado.

Beber mais água do que o normal
Beber muita água e, consequentemente, uri-

nar mais vezes - também pode indicar que o pet 

está com algum problema. No entanto, antes de 
pensar o pior, leve em consideração a alimenta-
ção do pet e a temperatura do dia, pois são fatores 
que influenciam diretamente.

Frequência com que o animal urina
A quantidade de vezes que um cão ou gato 

urina, junto a outros sintomas, pode indicar do-
enças como diabetes, problemas renais, doenças 
hormonais, etc.

aspecto das fezes
As fezes do animal são bons indicadores 

sobre a saúde dele. É indicado avaliar a con-
sistência, coloração, se há alguma verminose 
ou sangue, ou algum outro indício de anorma-
lidade.

Cães e gatos costumam defecar apenas 
uma vez por dia, dependendo do porte. O 

normal é que o cocô desses pets tenha uma 
consistência firme e que sejam úmidos. Diar-
reias ou fezes líquidas podem acontecer, mas, 
se persistirem, é preciso verificar o que pode 
estar causando isso.

surgimento de caroços e feridas na pele
Tenha o hábito de observar a pele do seu ani-

mal, tanto em busca de feridas como de caroços. 
O quanto antes esses distúrbios forem identifica-
dos, maiores serão as chances de que o problema 
seja resolvido - como tumores, alergias, fungos, 
parasitas e problemas de pele.

É muito importante que você esteja sempre 
de olho nos sinais que o seu animal de estima-
ção pode apresentar, de modo a garantir que os 
cuidados com o pet estejam em dia e que ele se 
mantenha saudável e feliz.



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-) Odontologia: Os mosquitos tem 47 dentes
02-) Anatomia: O menor osso do corpo humano fica na orelha
03-) Informática: É impossível criar uma pasta com o nome “Con” no Windows
04-) Rapidinha: O sonho dura, em média, de 2 a 3 minutos
05-) Alerta: Cães e gatos podem ficar doentes ou até morrer se ingerirem chocolate. Isso 
acontece devido a uma substância chamada teobromina, ela pode fazer mal para eles se 
ingerida em excesso; 
06-) Desempenho: Uma ereção dura no máximo 1 hora, com viagra pode chegar a 
aumentar 33min;
07-)  Curiosa: As mãos das mulheres preenchem suas nádegas; (Você está olhando para 
suas mãos neste momento, não é safadinha? Hahahah)
08-) Sofrimento: Os camarões têm o coração alojado na cabeça;
09-) Testando: Você não consegue falar camarão, macarrão e caramujo bem rápido;
10-) Metamorfose: O nosso corpo troca todas as células de 5 em 5 anos.

A força da mulher não vem dos músculos, vem da 
persistência e da resiliência que precisam para vencer 

na vida.



Câncer 
Uma longa viagem será favo-
recida. Uma aceleração da sua 
nascente ou de uma antiga es-
piritualidade vai fortificar um 
mês adorável querido Câncer! 
O segundo decanato, receberá 

sempre injunções benevolentes de Netuno, inci-
tando-o a ser mais empático e mais mente-aberta. 
O sue parceiro ganha uma crescente importância 
este mês, depende de si geri-la de forma posi-
tiva. Dê a si mesmo, com equidade, preserve a 
sua sensibilidade. Bonitas e poderosas energias 
vão acompanhá-lo este mês com intensidade! O 
primeiro decanato, com Urano em Touro, aba-
na os seus pontos de referência um pouco, mas 
para o seu bem! Há prisões, mesmo douradas, 
que deverá abandonar para seu bem! Marte em 
Capricórnio sugere algumas ligações gritantes na 
sua relação. Enquanto Saturno, a partir de dia 23, 
volta para Aquário, enfraquecendo as mudanças 
que devem ser feitas. Mantenha-se confiante!

Leão 
Trabalho e saúde são muito 
importantes este mês queri-
do Leão! Até dia 20, você se 
questiona acerca do signifi-
cado da vida, da morte. Logo 
após, o seu ideal de vida vai 

ocupar os seus pensamentos. O conjunto plane-
tário em Capricórnio, no setor da sua vida pro-
fissional, para os segundos decanatos, prevê que 
certos comportamentos devem ser revistos, mo-
dificados, que requerem diplomacia e paciência. 
Urano em Touro, na casa solar, para o primeiro 
decanato, propõe uma libertação de uma certa 
segurança de modo a avançar em direção ao que 
quer conquistar. Você já é corajoso, seja visio-
nário. Marte em Capricórnio traz uma bela e 
combativa energia de fundo, não abuse do risco 
de enfraquecer a sua saúde. A partir de dia 23, 
Saturno no seu signo, vem para estruturar o seu 
casamento ou para modificá-lo profundamente.

Virgem 
Amor, criações favorecidas e 
uma relação honrada querida 
Virgem! Até dia 20, o Sol em 
Peixes, encarando o seu sig-
no, ilumina as suas parcerias 
e a sua vida em casal. As rela-

ções em geral serão muito importantes. Mercúrio 
também em Peixes, exceto a partir de dia 5 até 
dia 17, vai favorecer os seus contratos. Júpiter e 
Plutão, sempre em Capricórnio, reforçarão o seu 
poder de ação, a sua autoconfiança, para o segun-
do decanato, ao mesmo tempo em que favorece 
a vida emocional, se tiver filhos, em particular a 
sua relação com eles. Netuno, sempre confronta-
do com o seu signo, enaltece a sua atração para 
a espiritualidade, mas também pode expô-lo a 
uma relação ilusória. Mantenha o espirito crítico, 
o seu pragmatismo. O primeiro decanato recebe 
um influxo de Urano em Touro, liberdade e reno-
vação! A partir de dia 22, alguns males crónicos 
podem aparecer, cuide de si.

Libra 
Este mês foque-se no seu tra-
balho e no lar querida Libra! O 
Sol em Peixes, até dia 20, colo-
ca em evidência o seu trabalho, 
a sua saúde: por isso dê mais 
atenção a estas duas áreas da 

sua vida. A partir de dia 21, todas as suas rela-
ções, tão importantes para si vão estar na lideran-
ça. Um conjunto planetário em Capricórnio de 
Marte, Júpiter, Saturno e Plutão, prepara o palco 
para mudanças maiores no seio da sua família/
lar. Estas poderosas energias, na casa do seu sig-
no, exceto para o primeiro decanato, indicam que 
estes eventos podem desestabilizá-lo, por isso 
será o momento indicado para procurar algum 
equilíbrio. Urano em Touro envia influxos liber-
tadores para o primeiro decanato, acordando-o e 
abalando-o! Opte para se reestruturar no setor do 
amor no final deste mês, graças a Saturno!

Escorpião 
A luz da ribalta encontra-se nas 
suas criações, no seu trabalho 
querido Escorpião! Apaixona-
do, apoiante de soluções extre-
mas, as pessoas com o coração 
a meio gás são desconhecidas 

para si! Até dia 20, o setor do amor recebe o Sol 
em Peixes: você vai aproveitar o calor! Se você 
for um artista ou se tiver filhos, a sua criativi-
dade vai estar ao máximo. Logo após, a esfera 
profissional torna-se mais importante. Netuno 
em Peixes traz um bonito aspecto para o segundo 
decanato, persegue a sua procura espiritual indu-
zindo uma importante receptividade para o que 
é invisível. Como signo da água, a sua sensibi-
lidade é profunda, a sua espiritualidade natural. 
Um conjunto planetário em Capricórnio, em har-
monia com este aspecto do seu signo, continua a 
modificar a sua mente, a sua forma de comuni-
car e a encorajar deslocações. A 22, Saturno em 
Aquário, vem conhecer as suas bases familiares.

sagitário 
Pragmatismo e preocupações 
materiais este mês querido 
Sagitário! A sua casa ou a sua 
família vão requerer a sua aten-
ção até dia 20. Discussões, por 
vezes inflamáveis, serão mais 

leves de dia 5 até dia 17. Netuno em Peixes, cria, 
para o segundo decanato, uma certa desfocada e 
não artística forma de intimidade. O setor pecu-
niário recebe Marte, Júpiter, Saturno (até dia 22) 
e Plutão: a forma como ganha a vida continua a 
passar por mudanças e ajustes! Mas você quer 
progredir, e estas energias planetárias vão ajudá-
-lo. Para o primeiro decanato, um influxo gradual 
de Urano em Touro, vai trazer um impacto para 
o seu trabalho e a sua saúde. Qualquer que seja a 
área, acalme-se! A partir de dia 22, Saturno muda 
o signo e passa para Aquário: suficiente para lhe 
conferir uma mente para passar qualquer teste!
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GUIA DOS ASTROS

Áries 
Impossível de se aborrecer 
este mês, querido Áries! O 
sue mestre, Marte em Ca-
pricórnio, vem para fazer 
cócegas nos seus cornos, um 
pouco! Você estará reativo 

ou até mesmo agressivo, doseie a sua ener-
gia, meça as suas ações. Até dia 20, o Sol em 
Peixes, suavemente acorda em si a lanterna 
da espiritualidade, por vezes é bom deixar-se 
ir. A partir de dia 21, o Sol na sua casa, feliz 
aniversário! O setor socioprofissional sofrerá 
um impacto particular de Capricórnio, aceite 
certas mudanças, não resista ao que deve ser 
modificado. Depois de dia 23, Saturno, num 
bom aspecto do seu Sol, apoia-o na realização 
de projetos a longo prazo. Perceba que o tem-
po se pode tornar no seu aliado, foque a sua 
energia nos seus objetivos e não no tempo que 
precisa investir neles. Amor de destino!

touro 
O seu ideal de vida está a mu-
dar querido Touro! Normal-
mente está tão agarrado à sua 
rotina, você arriscará, espe-
cialmente o primeiro decana-
to, a abrir-se ao desconheci-

do! Vênus convida-se para entrar em sua casa 
praticamente durante todo o mês, para exultar 
os seus sentidos, normalmente refinados, mas 
exigentes! Março, num bonito aspecto do seu 
signo oferece a todos os decanatos uma energia 
poderosa, construtiva a diversos níveis. Até dia 
20, o Sol em Peixes ilumina o setor social e faci-
lita os seus projetos. Mercúrio também apoia as 
relações e os pensamentos reflexivos. O fim do 
mês convida-o a uma retirada temporária, a sua 
natureza consente calmamente. A partir de dia 
23, Saturno encoraja o primeiro decanato a olha 
mais para a vida profissional, para que encontre 
alguma estrutura. O futuro está em preparação.

Gêmeos 
Muita atividade profissional 
querido Gêmeos! Até dia 
20, o Sol em Peixes, assim 
como Netuno, impulsiona 
o seu destino profissional. 
Tome atenção às suas ilu-

sões. A concentração de uma poderosa ener-
gia planetária injetada por Júpiter, Urano e 
Marte, toda em Capricórnio, num aspecto do 
seu signo em desarmonia, no setor ligado às 
transformações, assegura-lhe um mês intros-
pectivo que lhe vai trazer muitas mudanças! 
Seja cuidadoso na gestão destas mudanças, os 
céus vão apoiá-lo, mas dependerá de si reter 
o seu veículo existencial! Uma vez que não é 
costume, você terá de aprofundar e ancorar-se. 
O seu mestre, Mercúrio, volta para Aquário 
de 5 a 17: dê atenção à sua rede social e aos 
seus ideais de vida. O que gostaria de viver? A 
partir de dia 22, Saturno torna-se o sue aliado 
passando por Aquário, você amadurece, ganha 
em seriedade, transforma-se.

MARÇO 2020

Capricórnio
Poder cósmico querido Capri-
córnio! Veja um pouco: Marte, 
Júpiter, Saturno (até dia 22) e 
Plutão no seu signo! Grande 
energia, apoio, estabilidade e 
regeneração, este mês promove 

a sua personalidade e a sua expressão externa. 
Até dia 20, o Sol em Peixes assim como Netu-
no, ilumina tudo o que está relacionado com as 
pessoas à sua volta, para o segundo decanato. 
Crescentes intuições. Logo após, foque-se na sua 
família, que é tão importante para si, não seja 
dogmático. Quebre o gelo entre si e os seus entes 
queridos e finalmente persiga os seus medos. O 
seu mestre Saturno terá completado tudo o que 
lhe queria ensinar até dia 22. O que aprendeu? 
Prepare-se para a entrada em Aquário no dia 23, 
primeiro decanato: esta será a melhor maneira de 
estruturar a sua vida. Excelente programa!

aquário 
Saturno chega à sua constela-
ção no dia 22, prepare-se para 
modificações maiores querido 
Aquário (primeiro decanato)! 
Este planeta está a agir no seu 
signo há cerca de dois anos, 

sempre em Touro, perturbando a sua família 
ou referências residenciais, para o primeiro de-
canato. O setor financeiro está em evidência até 
dia 20, um aumento acima de tudo? Também as 
relações, as deslocações estarão favorecidas gra-
ças ao Sol que chega a Áries. Os pesos-pesados 
do Zodíaco, Júpiter, Saturno (até dia 22) e Plu-
tão ainda ocupam a área relacionada com o seu 
carma, com os seus sacrifícios, os seus segredos: 
alguns terão de fazer descobertas ou preparar 
projetos a longo prazo. A chegada de Saturno ao 
seu signo indica um mês muito importante.

Peixes 
Você na luz da ribalta até dia 
20 querido Peixes! O Sol na 
sua constelação, feliz aniversá-
rio, acompanhado por Mercú-
rio, exceto de dia 5 até dia 17, 
você estará vivo e receptivo! 

Netuno, o seu planeta, continua a trazer, para o 
segundo decanato, a sede pelo absoluto, uma ins-
piração ilimitada! Este mês, bonitas e poderosas 
energias cósmicas conduzem-no a um projeto 
construtivo e a uma rede social sólida como uma 
pedra. Você avança rapidamente e bem! Marte 
em Capricórnio, impulsiona a sua autoconfian-
ça, enquanto Urano em Touro estabiliza a men-
te para o primeiro decanato, rigor intelectual e 
genialidade criativa! A sua natureza evanescente 
adapta-se muito bem aos impulsos provenientes 
da terra. Saturno chega a Aquário no dia 22, sig-
nificando para o primeiro decanato, um longo 
ciclo de preparação. Veja mais longe!

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

Conheça a forte simpatia do limão para parar de beber.
A simpatia para parar de beber te ajudará a en-

contrar as melhores energias que colaborarão para que 
você ache o foco em seus objetivos, suporte os momen-
tos difíceis de desejo de bebida alcoólica e supere esse 
desafio. Algumas pessoas têm a necessidade de utilizar 
remédios para parar de beber, ou preferem tratamentos 
em uma clínica de recuperação, não faz diferença caso 

você queira utilizar esse ritual que ensinaremos, lem-
brando que ele não substitui uma orientação médica, 
e sim, auxiliará a limpar a energia que te causa maior 
apego à esta dependência, e trará vibrações positivas 
para te fortalecer nos momentos de maior desejo.

Materiais: limão, papel branco virgem e caneta.
Modo de fazer: Corte o limão em duas partes, 

pegue o papel branco e escreva o nome da pessoa que 
está com o vício da bebida, junto com a data de nas-
cimento. Dobre o papel e coloque dentro do limão, 
feche-o dizendo:

“Que o amargo deste limão tire de (nome da pes-
soa) o vício da bebida”. Após isso, enterre o limão em 
meio a natureza.



COZINHANDO COM ARTE

iNGREdiENtEs PaRa a MoNtaGEM
• alface
• tomates em rodelas
• presunto a gosto
• mussarela a gosto

PaRa o MoLHo
• 500g de maionese
• 200ml de azeite
• 200ml de água
• 100ml de vinagre
• sal a gosto

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...
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• orégano a gosto
• pimenta do reino a gosto

Modo dE PREPaRo do MoLHo
• Bata todos os ingredientes do molho no 

liquidificador.

MoNtaGEM
• Faça 3 camadas sucessivas seguindo esta 

ordem: folhas de alface, tomates, molho, 
presunto e mussarela.

• Mantenha na geladeira até a hora de servir. 

Antiga Indústrias Matarazzo
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Dr. Marcos Matheus Dr. Benedito Cerezzo

Lasanha de Alface, você vai Amar!
A Lasanha de Alface é uma forma diferente e saborosa de servir as folhas de alface e 

também uma opção para quem quer emagrecer ou manter a forma. Faça e aproveite para se 
alimentar de forma saudável sem abrir mão do prazer de comer!


