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RECURSOS NA HORA CERTA :
Vice Prefeito Tato Ambrósio e 

Deputado Baleia Rossi viabilizam R$ 8 
milhões de reais e 6 ambulâncias para 

os hospitais de Marília e região. 

Mesmo rompido com a atual administração desde o final de 2018, o vice prefeito Tato 
Ambrósio continua trabalhando pela cidade, mesmo sem sala para despachar e atender 
a população. Após um amplo trabalho sendo realizado na área social, o mesmo levantou 
as demandas que possibilitaram a conquista de recursos suficientes  para o combate ao 

coronavirus na cidade. Página 11

Meias de compressão 
são boa pedida para 
quem tem ficado um 

tempão sentado.

Em Sorocaba, Novas estações do BRT 
( transporte coletivo ) trazem ares 

de modernidade à paisagem urbana 
embelezando a cidade.

Em uma visão futurística, serão construídas dez estações. São estruturas que mudam a paisagem 
das vias, trazendo mais modernidade e eficiência ao transporte coletivo daquela região da cidade. 

Ao todo, o sistema BRT Sorocaba contará com 28 estações ao longo dos corredores e quatro 
estações de integração, pensadas para reduzir o tempo de permanência dos passageiros à espera 

dos ônibus. Página 04

Bolsa Família:
nova parcela de R$600 
começa dia 17 de junho.

A partir deste dia 17 de junho começa 
a ser paga a terceira parcela do auxílio 

emergencial para os beneficiários do Bolsa 
Família. O calendário completo já está 
definido e junto com a data de depósito 
é possível efetuar o saque do benefício. 

Página 07

Prefeitura de Ourinhos 
implanta 35 quilômetros 

de ciclovia na cidade, 
tornando a cidade mais 
moderna, inclusiva e de 

acessibilidade.

A Prefeitura de Ourinhos está concluindo 
o maior plano de mobilidade urbana da 
história da cidade Interligando diversos 
bairros e com novos espaços para o dia 

a dia do cidadão, o trajeto possui 35 
quilômetros de extensão. Página 06

Com a pandemia do novo coronavírus 
(Sars-CoV-2) e a necessidade de isolamento 
social, essa rotina mudou para um porção 

de gente. E isso pode culminar em uma 
queda brusca no tempo em movimento, 

capaz de gerar prejuízos para a circulação 
sanguínea. Para evitar essas encrencas, as 
meias de compressão podem ser parceiras, 

já que apertam as pernas em pontos 
específicos, melhorando o caminho do 
sangue de volta ao coração. Página 08
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Já dizia um velho ditado: “quem planta colhe”... 
Verdade é que semear não é um processo fácil. É pre-
ciso ter em mãos boas sementes, uma terra preparada, 
água suficiente, disponibilidade para trabalhar e con-
fiança que a colheita virá com fartura.

Talvez você, como a maioria das pessoas, não 
vivencie de perto o dia-a-dia da lida nas lavouras. 
Mesmo assim, podemos imaginar que para um lavra-
dor comum, enterrar parte do seu sustento, com espe-
rança que aquilo se multiplicará mais tarde, é mesmo 
um grande passo de fé! O agricultor faz com que todo 
esforço empreendido na preparação, no plantio e na 
rega da plantação, possam fazer crescer o seu ganho 
e trazer benefícios também a outros. Mas lembre-se 
que, apesar de todo esforço, quem faz nascer e dá o 
crescimento é Deus.

Assim também acontece em nossas vidas: temos 
muitos alvos e objetivos, mas para alcançá-los é preci-
so semeá-los em Deus. Preparamos o terreno e lança-
mos as sementes, pela fé, confiantes de que os nossos 
propósitos se realizarão. Mas isso acontecerá somente 
se eles estiverem de acordo com a vontade do Senhor. 
A nossa confiança precisa estar firmada em Deus que 
torna possíveis todas as coisas.

Viva pela fé!
• Sonhe, planeje, se esforce, mas entregue tudo pela 

fé, Àquele que faz nascer e dá o crescimento. 
• Leia Eclesiastes 11. Lançar o pão sobre as águas 

pode se referir à prática de lançar sementes sobre 
áreas alagadas ou comercializar sementes através 
de embarcações. Fato é que, é necessário investir 
(tempo, trabalho recursos, fé!) nos nossos projetos. 
Dedique-se e semeie pela fé, confiando no Senhor 
que lhe sustenta sempre.

• Não cruze os braços esperando realizações virem 
do céu. Deus lhe concede forças, sabedoria e ânimo 
para trabalhar diligentemente, como se fosse para o 
Senhor. Semeie para a glória de Deus.

• Não confie que o seu próprio esforço e talento al-
cançarão benefícios para você. Sem Deus nada po-
demos fazer.

• Tenha um coração agradecido. Seja grato pela pro-
visão diária que Deus concede aos que creem na 
Sua Palavra. 

• Os versículos de hoje também se aplicam ao Evan-
gelho. Compartilhe o Pão vivo que desceu do céu. 
Há muitos famintos à sua volta precisando recebê-
-Lo. Trabalhe sem desanimar, mais tarde haverá 
bons resultados, pela fé!

Para Orar:
Senhor Deus, Tu és o amparo da minha vida! Eu 
sei que todo o meu sustento vem de Ti. Obrigado 
porque posso confiar que concedes muito mais 
do que te pedimos ou que pensamos precisar. 

Ajuda-me a semear com fé no Senhor, que dá a 
colheita farta, no Seu tempo. Que a Tua provisão 
seja sobre a vida de todos que confiam em Ti. 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

“Atire o seu pão sobre as águas, e depois 
de muitos dias você tornará a encontrá-lo. 
Plante de manhã a sua semente, e mesmo 

ao entardecer não deixe as suas mãos 
ficarem à toa, pois você não sabe o que 
acontecerá, se esta ou aquela produzirá, 
ou se as duas serão igualmente boas “.                                                                                                  

Eclesiastes 11:1 e 6

O impacto do novo coronavírus sobre 
o mercado de trabalho já mostra números 
alarmantes, em todo o Brasil, incluindo a 
nossa cidade de Marília. Dados do Cadas-
tro Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged), que desde janeiro não eram 
divulgados pelo Ministério da Economia, 
mostram que em abril do ano passado, o 
Caged teve saldo de +129.601 postos de 
trabalho com carteira assinada, resultado 
de 1.374.628 admissões e 1.245.071 de-
missões. No mesmo mês de 2020, as con-
tratações ficaram em 598.596 e número de 
desligamentos chegou a 1.459.099, gerando 
um resultado de -860.503 empregos..

Ou seja, enquanto as demissões tiveram 
um incremento de 17,2%, as admissões ca-
íram 56,5% na comparação abril de 2019 
com o mesmo mês deste ano. Em valores 
nominais, São Paulo teve o pior desempe-
nho, com -260.902.

De janeiro a abril de 2020, houve 
4.999.981 admissões e 5.763.213 demis-
sões no país, com resultado de -763.232. 
No primeiro quadrimestre de 2019, o 
Caged registrou 5.529.457 admissões e 
5.215.622 demissões, com um saldo posi-
tivo de 313.835. Ou seja, as admissões caí-
ram 9,6% e as demissões subiram 10,5% no 
intervalo de um ano.

Apenas em abril, o saldo negativo de 
postos de trabalho chegou a 860.503 em-
pregos, pior resultado da série histórica do 
Caged, iniciada em 1992.

Na comparação mês a mês, o salário 
médio real de admissão no Brasil cresceu. 
Passou de R$ 1.496,92 em abril de 2019 
para R$ 1.814,62 no mês passado.

No entanto, neste período de isolamento 
social devido à pandemia, as medidas adota-

das pelo governo para preservar os empregos 
tiveram algum efeito positivo, minimizando 
um pouco as estatísticas de desemprego. No 
Brasil,  8 milhões de vagas foram assegura-
das com a suspensão temporária de contratos 
e a redução de jornadas e salários. 

Olhando para as ruas e avenidas da ca-
pital nacional do alimento, o cenário não é 
diferente, basta dar uma checada na fila de 
pessoas atrás do coronavoucher na CEF ou 
de pastinha na mão atrás de um oportuni-
dade de trabalho. Os números oficias ainda 
não foram divulgados mas, algumas fontes 
garantem que, pelo menos uma centena de 
empresários encerram as suas atividades e 
mais de mil postos de trabalho foram fecha-
dos sem perpectiva para este final de ano. 

Os efeitos negativos do novo corona-
vírus estão castigando a economia de uma 
forma geral. A própria Moodys Analytics 
já previu uma contração do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro superior a 6% nes-
te ano. Já para a América Latina como um 
todo, o encolhimento deve ficar um pouco 
menor, na casa dos 5,5%.

Neste momento de instabilidade e in-
certezas, a injeção de recursos na economia 
como o “coronavoucher” tem papel funda-
mental para amenizar o grave quadro de 
desemprego, propiciando inclusive a movi-
mentação de pequenos negócios informais. 
No entanto, especialistas afirmam ainda 
que é necessário que os bancos também 
facilitem a liberação de crédito barato para 
garantir maior liquidez no mercado. Os que 
ainda estão na ativa, precisaram de “ajuda 
extra” para se manter e quem sabe no final 
do ano gerar no mínimo vagas para empre-
gos temporários. A realidade nua e crua dos 
efeitos do Covid-19. 

Lance a semente pela fé!

Efeitos perversos da 
pandemia no emprego.



JÁ ESTÁ A DISPOSIÇÃO: 
Micro e pequenas empresas já podem desfrutar do acesso 

a crédito para a retomada da atividade econômica. 

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

As micro e pequenas empresas devem 
começar a ter acesso ao crédito por meio do 
Programa Nacional de Apoio às Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte (Pro-
nampe) já nesta semana, afirmou o secretá-
rio Especial de Produtividade, Emprego e 
Competitividade do Ministério da Econo-
mia, Carlos Alexandre Jorge da Costa.

De acordo com o secretário, os bancos 
já concluíram os ajustes nos sistemas para 
começarem a ofertar o crédito. “Esperamos 
que esta semana ainda o dinheiro chegue na 
ponta”, disse em transmissão pela internet 
para apresentar o protocolo lançado pelo 
Sebrae para a retomada da atividade eco-
nômica por micro e pequenos empresários.

EMPRÉstiMo
A Lei nº 13.999/2020 que cria o Pro-

nampe foi publicada no Diário Oficial da 
União no dia 19 de maio. O objetivo é ga-
rantir recursos para os pequenos negócios 
e manter empregos durante a pandemia do 
novo coronavírus no país.

Pelo texto, aprovado no fim de abril 
pelo Congresso, micro e pequenos empre-
sários poderão pedir empréstimos de valor 
correspondente a até 30% de sua receita 
bruta obtida no ano de 2019. Caso a em-
presa tenha menos de um ano de funciona-
mento, o limite do empréstimo será de até 
50% do seu capital social ou a até 30% da 
média de seu faturamento mensal apurado 
desde o início de suas atividades, o que for 
mais vantajoso.

As empresas beneficiadas assumirão 
o compromisso de preservar o número de 
funcionários e não poderão ter condenação 
relacionada a trabalho em condições aná-

1-) Você acha que a pandemia 
irá influenciar no resultado das 
eleições este ano???

2-) Que nota você daria para 
a qualidade dos serviços 
prestados pelas empresas de 
transporte coletivo da cidade? 

3-) Você acredita em pesquisa 
eleitoral??

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-) Qual foi a última vez que 
você viu um politico na sua 
rua???

logas às de escravo ou a trabalho infantil. 
Os recursos recebidos do Pronampe servi-
rão ao financiamento da atividade empre-
sarial e poderão ser utilizados para inves-
timentos e para capital de giro isolado e 
associado, mas não poderão ser destinados 
para distribuição de lucros e dividendos 
entre os sócios.

RECEita
A Receita Federal informou que já ini-

ciou o envio de comunicado às micro e 
pequenas empresas, com a informação do 
valor da receita bruta, com base nas decla-
rações desses contribuintes ao fisco, para 
viabilizar a análise à linha de crédito do 
Pronampe, junto às instituições financeiras.

O comunicado está sendo enviado via 
Domicílio Tributário Eletrônico do Sim-
ples Nacional (DTE-SN) as empresas op-
tantes pelo Simples Nacional e via Caixa 
postal localizada no e-CAC às micro e pe-
quenas empresas não incluídas no Simples 
Nacional.

Segundo o Fisco, somente receberão os 
comunicados as micro e pequenas empre-
sas que declararam suas receitas. A Receita 
acrescenta que caso exista divergência na 
informação da receita bruta ou não tenha 
ocorrido a entrega da declaração, a retifi-
cação ou inclusão da informação de receita 
bruta deverá ser realizada por meio da de-
claração.

De acordo com a Receita, o Pronampe 
poderá ser acessado por um total de aproxi-
madamente 4,58 milhões de microempre-
sas e empresas de pequeno porte (cerca de 
3,8 milhões do Simples e cerca de 780 mil 
de fora do Simples).



PRIMEIRA PARADA

Em Sorocaba, Novas estações do BRT trazem 
ares de modernidade à paisagem urbana.

Enquanto Marília convive com um ter-
minal urbano ultrapassado e com sua ca-
pacidade de estacionamento e embarque 
de passageiros completamente defasada ou 
ainda capegando com a ideia da implanta-
ção de terminais intermodais nas 4 regiões 
da cidade, outros municípios avançam mag-
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“A Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.

truídas dez estações. São estruturas que 
mudam a paisagem das vias, trazendo mais 
modernidade e eficiência ao transporte co-
letivo daquela região da cidade. Ao todo, 
o sistema BRT Sorocaba contará com 28 
estações ao longo dos corredores e quatro 
estações de integração, pensadas para redu-
zir o tempo de permanência dos passageiros 
à espera dos ônibus.

As estações funcionarão com 100% de 
energia renovável, por meio de painéis fo-
tovoltaicos, acessibilidade às pessoas com 
deficiência visual, cadeirantes, pois foram 
construídas pensando na acessibilidade das 
pessoas, pois estão niveladas à altura de em-
barque aos ônibus do sistema.

O entorno das estações também receberá 
melhorias, com a requalificação da acessibi-
lidade nas calçadas e faixa de travessia de 
pedestre. Suas portas de acesso ao transpor-
te coletivo são automáticas, com abertura e 
fechamento quando acontece a parada dos 
ônibus, infraestrutura para venda de bilhe-
tes, iluminação, mobiliário e painéis de co-
municação com os usuários.

EstRutuRa E CoNFoRto
As estações BRT são feitas em estru-

O Procon de Maringá fez na semana 
que passou, nova fiscalização no Terminal 
Urbano daquela cidade. Fiscais flagraram 
ônibus saindo lotados com passageiros mui-
to próximos aumentando risco de contágio 
de coronavírus. Procon registrou flagras em 
fotografias e videos. Imagens embasam Re-
gistro de Constatação que será encaminha-
do ao processo contra Transporte Coletivo 
Cidade Canção (TCCC) por descumprimen-
tos de decretos municipais de prevenção ao 
coronavírus e também por situações contra 
Código de Defesa do Consumidor.

Entre as linhas flagradas lotadas estavam 
022, 137 e 415. Ainda havia grandes filas 
com passageiros próximos nas plataformas 
e de outras linhas. Como 713, 021 e 201. 
Fiscais também verificaram que trabalho 
de higienização nos ônibus que chegam 
era feito parcialmente. Nem todos veículos 

É ASSIM QUE SE FAZ:
Procon de Maríngá flagra 

lotação em ônibus no Terminal 
Urbano e faz nova autuação.

recebiam limpeza com álcool dos poucos 
funcionários da empresa fazendo o serviço. 
Responsável pela empresa no terminal se re-
cusou a receber o Registro de Constatação. 

Processo foi encaminhado para julga-
mento em Comissão do Procon, baseado na 
defesa da empresa e nos documentos fiscais. 
No começo de maio a TCCC foi multada 
em R$ 444 mil pelos mesmos problemas, 
entre outros. Empresa segue descumprin-
do medidas de prevenção ao coronavírus. 
Colocando passageiros e funcionários em 
risco. Procon faz trabalho permanente de 
fiscalização com dados de denúncias feitas 
pela comunidade. 

Denúncias podem ser feitas nos tele-
fones  (44) 98402-0278 e 98402-0433. Ou 
pelo email  procon.fisca3@gmail.com. Já 
em Marília, por enquanto, nenhuma medida 
neste sentido foi realizada. Por incrível que 
pareça, em um periodo onde toda e qual-
quer aglomeração de pessoas é condená-
vel, nenhum vereador ou representante do 
ministério publico é visto sequer nas ime-
diações do terminal urbano de Marília para 
fiscalizar os onibus lotados, principalmente 
nos horários de pico.

nificamente na politica de investimento no 
tranporte publico e em seus planejamentos 
de mobilidade urbano. Um exemplo disso 
vem de Sorocaba. 

Naquela cidade, o eixo norte do Sistema 
BRT  conta com doze estações no corredor 
Itavuvu. No corredor Ipanema serão cons-

tura metálica, com paredes de brise para 
proporcionar melhor circulação do ar e te-
lhas termo acústicas a fim de mais conforto 
térmico aos usuários. Elas foram planejadas 
para agilizar o embarque e desembarque dos 
usuários do transporte coletivo, e para pro-
mover a conexão entre os modais ônibus e 
bicicletas. Os pedestres contarão com faixas 
de travessia e rampas de acesso para facilitar 
seus deslocamentos no entorno da estação.

Elas possuem wi-fi e tem câmeras de se-
gurança sem pontos cegos, proporcionando 
100% da área monitorada. Para entrar e sair 
das estações, os usuários utilizarão rampas 
com corrimão e contarão com sistema de 
catracas automatizado.

No começo de maio a 
empresa foi multada em 
R$ 444 mil pelos mesmos 
problemas, entre outros.

ANTT retira direito do usuário 
de requerer reembolso integral 

do valor da passagem em 
viagem interestadual.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres – ANTT alterou 
a Resolução nº 5.893, de 02 de junho de 2020, 
que definiu medidas a serem adotadas nos ser-
viços de transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros para enfrentamen-
to da emergência de saúde pública decorrente 
do Covid-19. 

O ato foi publicado no Diário Oficial da 
União uma semana após a edição da Resolução.

Pela nova Resolução (nº 5.894), a Agên-
cia revogou os artigos 5º, 9º e 15 da medida 
anterior.

O artigo 9º definia o direito ao passageiro 
de requerer o reembolso integral do valor do 
bilhete de passagem. Leia na íntegra o que foi 
eliminado a partir de agora:

Art. 9º O usuário dos serviços de transpor-

te rodoviário coletivo interestadual poderá re-
querer reembolso integral do valor do bilhete 
de passagem, a ser pago em até 120 (cento e 
vinte) dias contados da data do pedido de re-
embolso, sem cobrança de comissão de venda 
e multa compensatória.

Parágrafo único. O prazo máximo para o 
pedido de reembolso é de 90 (noventa) dias de 
antecedência contados da data prevista para 
a viagem ou 90 (noventa) dias após a data de 
compra do bilhete, no caso de viagem sem data 
determinada.

Com o artigo 15 também revogado, a 
Agência manteve as autorizações que já exis-
tiam para os serviços de transporte ferroviário 
de passageiros com finalidade turística, históri-
co-cultural e comemorativa.

O artigo 5º foi retirado, mas apenas para 
ser reinserido como item no artigo 2º da Re-
solução. O texto dispõe que caberá às opera-
doras de transporte rodoviário de passageiros 
“instruir, a cada viagem, os passageiros acerca 
das medidas básicas sobre higienização e cui-
dados a serem adotadas para prevenção contra 
a Covid-19, disponíveis no sítio eletrônico do 
Ministério da Saúde e da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres“.
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POLE POSITION:  
Marília já tem a maior Casa de Carnes da região.

ACONTECE MARÍLIA

Apesar do cenário econômico  e o im-
pacto da crise generalizada causada pela 
pandemia do coronavírus que foi sentido 
pela indústria da carne na primeira semana 
de abril, o mercado reagiu e as vendas no 
atacado e varejo de boi que até então regis-
travam queda, principalmente nos “cortes 
nobres”, começaram a apresentar nova alta 
nas vendas estimulando os investimentos 
por parte daqueles que já planejavam em-
preender ou ampliar seus negócios.

Este foi o caso do casal de empreende-
dores Luis Antonio Sabes e Osmari C. S. 
Sabes,   que inaugurou no último dia 05 na 
Rua São Luis, 1162 mais uma unidade da 
CASA DE CARNES BOIZÃO. Esta é a ter-
ceira loja da já famosa GRIFE DAS CAR-
NES, sendo que a primeira, comemorou 20 
anos no último dia 20 de abril e se localiza 
no JD. Bandeirantes-zona oeste ( Rua José 
Simplício, 155  ) e a segunda na zona sul,  
Bairro Nova Marília ( Avenida João Rama-
lho, 1290 ) há exatos 9 anos.

Para Luis Antonio, é um momento in-
descritível de um sonho que está sendo rea-
lizado; “  Na verdade é um sonho decano de 
oferecer a população da nossa cidade nos-
sos produtos em uma área central. Graças 
a Deus, com muito planejamento e o novo 
momento que o pais está vivendo com o 
presidente Bolsonaro foi possível realizar. 
Gostaríamos de ter inaugurado na festa do 
nosso vigésimo aniversário, mas, devido a 
quarentena estamos inaugurando agora”, 
comentou.

O proprietário discorreu um pouco sobre 
a história da CASA DE CARNES BOIZÃO 
que se originou em 20 de abril do ano 2000. 
“ De fato, nesta data a gente iniciava a nossa 
história ali na rua José Simplício confluên-
cia com a rua Francisco Ardito, eu, minha 
esposa e meu menino Leandro em um salão 
de 40 metros quadrados. Ali permanecemos 
por 3 anos, sendo que dali, mudamos para 
o prédio do Kimura, um salão de 100 me-
tros na mesma rua onde ficamos por 3 anos 
e meio. Em 2006, conseguimos com muita 
luta adquirir o terreno da esquina, onde é 
hoje a loja matriz. Começamos oferecendo 
aos clientes uma área de 80 metros quadra-
dos e posteriormente aumentamos para 200 
metros inaugurando oficialmente em 2008. 
Já em 2011, montamos na zona sul da cida-
de, a loja 2 e agora Deus nos abençoou para 
abrir esta terceira unidade aqui no centro da 
cidade”, declarou. 

Instalada em uma área de aproxima-
damente 550 mts quadrados A CASA DE 
CARNES BOIZÃO 3 se apresenta ao con-

sumidor Mariliense como  a maior casa de 
carnes do oeste e centro oeste paulista ofe-
recendo uma área de atendimento com 150 
metros para o cliente passear tranquilamen-
te pela loja, sala de manipulação e corte de 
carnes com 250 metros e o mezanino para 
a administração com 100 metros, contando 
ainda com vestiários para funcionários e sa-
nitários masculino e feminino.

O investimento segundo Luis, ultrapassa 
a casa do meio milhão de reais para presen-
tear o consumidor Mariliense; “ Estaremos 
oferecendo a todos o que há de melhor e 

mais moderno no segmento, além claro, da 
nossa tradicional qualidade e preços atrati-
vos. Geladeira de auto serviço, bebidas, ilha 
de congelados, massa artesanal, uma grande 
variedade de peixes, massa pronta, lasanha 
para microondas e outras variedades reuni-
das em um só lugar com a tradicional quali-
dade e a higiene absoluta”, explicou.

Ele comentou também sobre a variedade 
de público e, da imensa clientela que não é 
segmentária ou limitada somente a região 
de atuação, mesmo com duas lojas instala-
das em bairro periféricos; “Realmente nós 

temos um quadro respeitável de clientes de 
diversos pontos da cidade. A loja do Ban-
deirantes tem clientes da cidade inteira e a 
da Nova Marília não é diferente. O segredo 
é um só; Nosso atendimento que é de funda-
mental importância, a qualidade do produto 
principalmente, rigor na higienização, um 
preço atrativo e uma equipe de trabalho bem 
treinada dentro dos padrões tradicionais da 
Casa de Carnes Boizão. Sozinho, eu não 
faria nada, por esta razão, selecionamos os 
melhores profissionais da área em atividade 
e readequamos eles a nossa realidade e ao 
nosso padrão de produção e qualidade até 
chegar ao consumidor” explanou.

Ainda sobre a excelência no padrão im-
plantado, Luis destacou; “Eu posso men-
cionar um exemplo para você e a quem for 
ler a matéria, citando a linguiça fininha de 
porco que; se a pessoa comprar na loja 1, 
ela vai encontrar na loja 2 ou aqui na 3 com 
o mesmo sabor, a mesma receita, o mesmo 
tempero e, o mesmo preço. Nós agregamos 
as boas ideias, colocamos em prática e de-
finimos um padrão a ser adotado, por esta 
razão utilizamos o slogan da “GRIFE DA 
CARNE”, concluiu.

Sobre a expectativa do novo espaço em 
área central, Luis Sabes ao lado de sua es-
posa Osmari definiu com as seguintes pala-
vras; “Eu creio que todo mundo já ouviu fa-
lar no BOIZÃO, mas, as vezes por ser lá no 
Bandeirantes, ou por ser na Nova Marília, 
pelo fator tempo ou deslocamento acabou 
ainda por não conhecer o nosso trabalho e 
nossos produtos. Por esta razão, pelo que já 
fizemos na unidade 1 que é a menina dos 
meus olhos, na unidade 2, na qual estamos 
realizando um belíssimo trabalho, gostaria 
que todos viessem a testemunhar algo que 
preparamos com muito carinho para a nossa 
querida cidade”, complementou 

Ao final, o casal reforçou o convite para 
a população; “ A área central é a vitrine 
de Marília e penso que, sem menosprezar 
ninguém, porque são todos meus amigos, 
a cidade merecia algo deste porte. Por esta 
razão, toda essa nossa dedicação e empenho 
para provar que casa de carnes não é tudo 
igual. Pedimos apenas que usem máscaras, 
mantenham o distanciamento e nós estare-
mos aqui fazendo a nossa parte com álcool 
gel e todas as recomendações, aguardando 
com carinho a família Mariliense. Vale a 
pena todos conhecerem” concluiu. 

A nova loja fica na rua São Luis, 1162, 
em frente ao Café do Feirante, com fá-
cil estacionamento e, com o telefone de 
atendimento pelo (14) 3316-6750 ou pelo 
WhattsApp (14 ) 99758-9639 com entrega 
gratuita em toda cidade. Além das carnes 
tradicionais, o consumidor irá encontrar 
carnes nobres, importadas, em espetos re-
cheadas, Nobre Angus, bebidas em geral, 
Massas, Peixes e assados ao finais de sema-
na. No encerramento, Luis Sabes nos con-
fidenciou que, devido a quarentena não foi 
possível fazer a festa de inauguração com 
atrações, algodão doce, espetinho para de-
gustação e outros, mas, garantiu que, assim 
que for liberado haverá uma grande festa de 
comemoração.

Luis Sabes ao lado de sua esposa Osmari
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Secretaria de Mobilidade Urbana de Araçatuba instala 
anteparos solares em semáforos.

A Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana (SMMU) de Araçatuba iniciou a 
instalação de anteparos solares em alguns 
semáforos. Os equipamentos têm a função 
de melhorar a visibilidade em relação à in-
cidência solar e destacar a sinalização na 
paisagem urbana.

A instalação primeiramente será feita de 
leste a oeste e de oeste a leste, no sentido do 
nascer e do pôr-do-sol.

Na primeira fase das adequações nos 
semáforos, a SMMU substituiu lâmpadas 
halógenas por lâmpadas LED em 80% dos 
semáforos existentes em Araçatuba.

As lâmpadas LED dão maior visibilida-
de, menor custo e trazem mais benefícios, 
tendo em vista a diminuição nas trocas de 
lâmpadas e economia de energia.

Para se ter uma ideia, a SMMU preci-
sava trocar, mensalmente, 130 lâmpadas 
halógenas em média porque queimavam 
facilmente. Hoje em dia, com as lâmpadas 
LED, apenas 3 unidades ao mês precisam 
ser trocadas.

Araçatuba tem 100 semáforos e a meta 
da Mobilidade Urbana é que todos sejam 
com a tecnologia LED e recebam os ante-
paros solares.

Em uma ação inovadora, a Prefeitura de 
Ourinhos deu início em 2017 a implantação 
de um projeto cicloviário e de acessibilida-
de, que se tornou o maior plano de mobili-
dade urbana da história da cidade.

Interligando diversos bairros e com no-
vos espaços para o dia a dia do cidadão, o 
trajeto possui 35 quilômetros de extensão e 

Em três anos, Prefeitura 
de Ourinhos implanta 35 

quilômetros de ciclovia na 
cidade, tornando a cidade 
mais moderna, inclusiva e 

de acessibilidade.

A Prefeitura de Assis, através da Secre-
taria Municipal da Educação, iniciou a en-
trega de pães produzidos na Cozinha Piloto, 
aos alunos matriculados no Ensino Infantil 
e Fundamental, para ajudar na alimentação 
diária dessas crianças.

Para a produção desses pães, tão im-
portante na dieta alimentar dos alunos da 

Prefeitura de Assis inicia 
entrega de pães a alunos da 
Rede Municipal de Ensino.

é uma opção de lazer, atividade física e até 
opção para quem prefere utilizar a bicicleta 
como meio de transporte, além dos benefí-
cios ao meio ambiente e de inclusão.

O objetivo do Prefeito Lucas Pocay 
é que toda a cidade seja interligada pelo 
projeto oferecendo mais qualidade de 
vida à população.

Rede Municipal de Ensino, foram criadas 
estratégias junto aos funcionários da Cozi-
nha Piloto, para evitar a contaminação pela 
COVID-19, seguindo todas as normas de 
higiene impostas pelo Ministério da Saúde. 

O cronograma completo da entrega dos 
pães está no site da Secretaria Municipal da 
Educação: www.educacao.assis.sp.gov.br



Muitos postos de trabalho foram perdi-
dos por conta da pandemia do coronavírus. 
O distanciamento social trouxe algumas di-
ficuldades para as empresas e, consequen-
temente, os trabalhadores acabam sofrendo 
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Seguro desemprego paga quantas parcelas? Veja aqui!

mais. Por isso, muitos desempregados que-
rem saber mais informações a respeito do 
seguro desemprego. Uma das maiores dúvi-
das é com relação à quantidade de parcelas.

O trabalhador pode receber de 3 a 5 par-

celas e isso vai depender do tempo de tra-
balho. Caso tenha trabalhado no mínimo 6 
meses, o beneficiário garante três parcelas. 
Para ter direito a quatro parcelas é necessá-
rio ter no mínimo 12 meses de trabalho e 24 
meses para receber cinco.

Para solicitar o seguro-desemprego pela 
primeira vez, o trabalhador precisa ter atu-
ado por pelo menos 12 meses com carteira 
assinada em regime CLT. Na segunda so-
licitação é preciso ter atuado por 9 meses. 
Do terceiro pedido em diante, o beneficiário 
precisa ter pelo menos 6 meses de trabalho. 
Além disso, uma das regras é ter a distância 
de pelo menos 16 meses entre uma e outra 
solicitação.

QuEM tEM diREito
Os trabalhadores que tenham atuado 

em regime CLT e tenham sido dispensa-
dos pela empresa sem justa causa podem 
receber o seguro desemprego. Outra pos-
sibilidade é quando há a dispensa indireta, 
ou seja, o empregador tenha cometido falta 
grave com o empregado e isso configure 
uma quebra de contrato.

Aqueles que tenham tido contrato sus-

penso em virtude de participação em pro-
grama de qualificação profissional oferecido 
pelo empregador, também podem solicitar o 
seguro-desemprego. Além desses casos, os 
pescadores profissionais também tem o di-
reito de receber durante o período defeso.

Vale ressaltar que qualquer indivíduo 
que seja regatado de trabalho escravo tam-
bém pode pedir o seguro-desemprego. Cada 
um desses casos é avaliado para definir va-
lores e quantidade de parcelas.

VaLoR do sEGuRo dEsEMPREGo
Desde maio desse ano, o valor do segu-

ro-desemprego sofreu um aumento e pas-
sou a ser R$ 1.813,03. O valor limite au-
mentou em R$ 77,74 em relação ao valor 
antigo (R$ 1.735,29) e será pago para aque-
les trabalhadores com salário médio acima 
de R$ 2.666,29.

Os demais devem somar os últimos três 
salários e dividir por 3, se o resultado for:

Até R$ 1599,61 – multiplica valor por 
0,8 (80%)

De R$ 1599,62 até R$ 2666,29 – mul-
tiplica o valor por 0,5 (50%) e soma mais 
R$ 1279,69.

Bolsa Família:
Nova parcela de 600 Reais 

começa dia 17 de junho.

A partir do dia 17 de junho começa a ser 
paga a terceira parcela do auxílio emergen-
cial para os beneficiários do Bolsa Família. 
O calendário completo já está definido e 
junto com a data de depósito é possível efe-
tuar o saque do benefício. Essas datas são as 
mesmas em que são pagas as mensalidades 
do Bolsa.

Os depósitos de iniciam no dia 17 e se-
guem até o dia 30 do mesmo mês. Conforme 
calendários anteriores, o pagamento seguirá 
o digito final do NIS. Basicamente, aqueles 
que tem o número 1 no final do NIS serão os 
primeiros a receber.

CoNFiRa aBaiXo o CaLENdÁRio
Final do NIS 1 – recebimento dia 17 de junho
Final do NIS 2 – recebimento dia 18 de junho
Final do NIS 3 – recebimento dia 19 de junho
Final do NIS 4 – recebimento dia 22 de junho
Final do NIS 5 – recebimento dia 23 de junho
Final do NIS 6 – recebimento dia 24 de junho

Final do NIS 7 – recebimento dia 25 de junho
Final do NIS 8 – recebimento dia 26 de junho
Final do NIS 9 – recebimento dia 29 de junho
Final do NIS 0 – recebimento dia 30 de junho

saQuE E os PRazos do BoLsa 
FaMíLia

Como já citamos, os beneficiários do 
Bolsa Família podem fazer o saque de for-
ma imediata e têm até 90 dias para retirar o 
valor. Aqueles que não sacarem dentro do 
prazo podem ter seu benefício suspenso. De 
acordo com o Ministério da Cidadania, os 
indivíduos que não retiram o dinheiro de-
monstram não precisar do benefício.

Para ter acesso ao dinheiro, os benefi-
ciários precisam se dirigir até uma agência 
bancária da Caixa Econômica Federal ou ir 
até uma casa lotérica. Lembrando que é pre-
ciso levar o cartão do Bolsa Família e um 
documento de identificação com foto.

Caixa pagará auxílio 
emergencial para 4,9 milhões 

de novos cadastrados.

A Caixa Econômica federal já está 
pagando o auxílio emergencial para 4,9 
milhões de novos cadastrados na próxima 
semana. O repasse de valores relativos ao 
benefício vai movimentar mais de R$ 3,2 
bilhões.

Por terem sido admitidos no programa 
recentemente, esse grupo receberá a primei-
ra parcela do benefício. Pelo agendamento 
divulgado pelo banco, o crédito começou 
a aser realizado ontem, terça-feira (16) e e 
continua hoje, quarta-feira (17).

Na terça-feira, o recebimento foi para 
aqueles nascidos entre janeiro e junho. Já 
nesta quarta-feira será a vez das pessoas 
com data de nascimento entre julho e de-
zembro. Os beneficiários poderão movi-
mentar digitalmente os recursos utilizando 

o aplicativo Caixa Tem, que permite transa-
ções e pagamentos com QR Code.

Já o saque em dinheiro deverá seguir 
calendário próprio, iniciando em julho e va-
riando a cada dia de acordo com a data de 
nascimento.

Segundo a instituição, a definição de 
datas específicas de acordo com o calendá-
rio fixado pelo Ministério da Cidadania foi 
adotada para evitar aglomerações nas uni-
dades de atendimento. No início do paga-
mento do auxílio, foram registradas longas 
filas em agências da Caixa em diferentes 
cidades do país.

As datas para o recebimento da segun-
da parcela ainda não foram divulgadas pelo 
Ministério da Cidadania e serão informadas 
posteriormente pelo órgão.
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Nossa coluna preparou 9 dicas para organizar uma 
viagem após a pandemia do coronavírus passar.

A vida não será a mesma após a pan-
demia do novo coronavírus (COVID-19). 
O mundo mudará, ou melhor, já mudou e 
no atual momento é impossível saber como 
tudo ficará e quando voltará à normalidade. 
Tudo são especulações. Agora a hora é de 
ficar em casa e contribuir da maneira que 
podemos para que tudo passe o mais rápido 
possível.

O JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA 
sempre indicou adiar ao invés de cancelar 
sua viagem. Não podemos viajar por en-
quanto, mas podemos sonhar, né? E deve-
mos. Sonhar com a próxima viagem: para 
onde será? Como escolher o meu primeiro 
destino após a pandemia passar? Com quem 
irei? Quantos dias passarei viajando?

Algumas pessoas estão ansiosas para 
marcarem uma próxima viagem. Julgamos 
que o momento ainda é delicado e incerto 
para o retorno das viagens, mas se você quer 
se planejar ou aproveitar alguma promoção, 
vamos dar algumas dicas para que você pos-
sa se organizar de maneira segura e atenta 
as principais mudanças nas viagens com a 
pandemia

1- aposte em destinos nacionais no 
primeiro momento

A grande aposta para retomada, sem 
dúvidas, são as viagens nacionais devido 
a toda a segurança por estarmos em nosso 
território e perto de casa. Aliado a isso, ain-
da ajudamos a movimentar a economia do 
nosso país que está em apuros mais do que 
nunca. É bem provável que a sua primeira 
viagem na nova era seja pelo nosso amado 
Brasil e acreditamos que isso possa ser ma-
ravilhoso. Nosso país com proporções con-
tinentais tem muito para oferecer de Norte 
a Sul e merece ser explorado e valorizado. 
Muitos viajantes já trocaram a ideia de 
curtir o verão no Caribe para aproveitar as 
belíssimas praias brasileiras. Seja de carro 
ou avião, perto ou longe, sempre tem uma 
cidade interessante para você conhecer e se 
apaixonar com roteiros incríveis para todos 
os gostos e bolsos. Fora isso, viajando no 
Brasil você tem a cobertura do seu plano de 
saúde e também do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Viajando para o exterior, você pre-
cisará ter um seguro viagem com excelen-
te cobertura, pois os custos são altíssimos 
- principalmente em dólares americanos, 
euros ou libras esterlinas.

2- Cuidado com promoções
Algumas empresas, como companhias 

aéreas, agências on-line e hotéis, estão 
apostando em promoções nesse momento 
para voltar a aquecer o mercado e rentabi-
lizar. A questão aqui é ficar atento a todas 
as regras, principalmente em relação a re-
marcações e cancelamentos. Além disso, 
algumas empresas podem falir ou podem 
não entregar o que oferecem, com muitas 
pegadinhas. Nossa dica aqui é ler com mui-
ta atenção, pesquisar muito sobre a empresa 

antes de fechar e se estiver com dúvidas e 
não estiver 100% seguro, não feche. A dor 
de cabeça no futuro pode ser grande e o ba-
rato pode sair bem caro.

3- agências de viagem
O importante papel dos agentes de via-

gem nunca foi tão valorizado. Os viajantes 
mais do que nunca estão percebendo clara-
mente o valor das boas agências de viagens, 
que cuidam dos clientes de forma persona-
lizada, seja na hora de ajudarem a realizar o 
sonho de uma viagem única ou na assistên-
cia imediata na hora da crise, em conseguir 
um voo para trazer um cliente de volta para 
casa, ao lutar para conseguir um reembolso, 
remarcações e tudo que for necessário.

Fechar uma viagem nesse momento 
através de uma agência traz uma maior se-
gurança seja por toda experiência por trás de 
um bom agente de viagens ou por eventuais 
cancelamentos, remarcações que podem ge-
rar alguma dor de cabeça futura.

Nossa maior dica é não sair fechando 
com qualquer um levando em consideração 
apenas o preço. Se você pretende usar os 
serviços de uma agência de viagem e quer 
uma indicação de confiança, envie um e-
-mail para jornaldoonibusmarilia@gmail.
com, que encaminharemos para um de 
nossos parceiros que dará o melhor atendi-
mento possível e todas as orientações para 
o fechamento com segurança da sua tão so-
nhada viagem.

4- destinos com foco em natureza
Sem dúvidas, destinos com foco em 

natureza, turismo de aventura, praias, ca-
choeiras, lagos e trilhas são a grande apos-
ta para a retomada do mercado de viagens. 
Estar ao livre nunca foi tão almejado e va-
lorizado. As viagens para grandes centros 
urbanos deverão estar em segundo plano 
por enquanto.

5- Faça viagens curtas
A vontade de viajar é imensa para a grande 
maioria, mas é preciso muita cautela nesse 

momento. O cenário ainda está muito 
incerto mesmo pensando em Brasil. Ainda 

assim, caso você queria organizar uma 
viagem a opção mais segura são viagens 
curtas e para não muito longe pois não 

sabemos ainda quais as condutas dos desti-
nos e empresas. Ficar muito tempo fora de 
casa pode não ser uma decisão sábia nesse 

momento.

6- Cuidado com possíveis fronteiras 
fechadas

Ainda não sabemos como será a rea-
bertura de fronteiras internacionais e quais 
regras e condutas serão aplicadas. Além dis-
so, o Brasil pode ser visto de forma negati-
va por muitos países devido a forma como 
estamos conduzindo a pandemia, ou seja, a 
incerteza do cenário torna muito arriscado a 
organização de viagens para determinados 
países, principalmente europeus.

7- Quando viajar?
Essa é a famosa pergunta de 1 milhão 

de dólares e infelizmente não existe uma 
resposta certa para ela. Nada será como an-
tes, pelo menos até termos uma vacina para 
combater esse vírus. A proporção foi glo-
bal e, literalmente, parou com o turismo no 
mundo inteiro. O mundo mudou e no atual 
cenário ainda é impossível prever quando 
estará totalmente seguro para viajar. Tudo 
são especulações, mas a verdade é quanto 
mais tarde você planejar uma viagem, mais 
favorável estará o cenário.

8- Faça um bom seguro viagem
Agora mais do que nunca os viajantes 

devem se conscientizar da importância em 
contratar um bom seguro viagem, com co-
bertura alta e devem estar atentos as regras 
da apólice que normalmente não são lidas 
pela maioria. A cobertura da viagem deve 
ser a maior possível, pois caso seja infecta-
do pelo coronavírus, e tenha complicações, 
os custos no exterior são altíssimos, prin-
cipalmente se você precisar pagar a conta 
em dólar americano, euro ou libra esterlina. 
Não vale economizar em momentos como 
esse. Vale ressaltar que a maioria dos segu-
ros não cobrem pandemia, com exceção do 
ASSIST-CARD.

9- opte por empresas transparentes em 
relação a novas condutas de higiene
Diversos novos hábitos e cuidados estão 

sendo inseridos nem nosso dia a dia e pro-
vavelmente muitos deles vieram para ficar. 
Vem aí uma nova maneira de viajar, com 
novos hábitos, mais segurança e mais higie-
ne e as empresas estão tendo que se adequar 
rapidamente para não ficarem para trás. 
Agora mais do que nunca os procedimentos 
e condutas de higiene e segurança adotados 
por cada empresa serão determinantes no 
poder de decisão dos viajantes. A transpa-
rência em todos os setores será fundamen-
tal e muitas inclusive já estão colocando e 
prática, se reinventando e sinalizado suas 
novas práticas ao mercado. Leia, pesquise, 
se informe ao máximo e opte por empresas 
transparentes.

Pesquisa JoRNaL do ÔNiBus
de MaRíLia

O JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA 
realizou uma pesquisa e revela que, embora 
exista uma sensação de incerteza, também 
há muito otimismo para o futuro, em espe-
cial, para o setor de turismo. De acordo com 
os dados, 45,5% dos respondentes pensam 
que será seguro viajar até o final do ano. Já 
30,3% acreditam que poderão fazer as ma-
las e desbravar o mundo no período de 3-4 
meses. 37,7% dizem que vão marcar a via-
gem de 2 a 4 meses após a normalização. A 
maioria respondeu que fará uma viagem de 
avião (75%) e pelo Brasil (52,1%) quando a 
pandemia acabar.
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VITRINE

 Globo procura “carta na manga” com 
risco sobre retorno de ‘Amor de Mãe’.

Estudando todas as formas possíveis a 
fim de retornar com seus trabalhos ainda 
neste segundo semestre, a Globo planeja a 
volta da principal novela da grade, ‘Amor 
de Mãe’, suspensa desde março devido a 
pandemia do novo coronavírus, e que está 
sendo sucedida desde então pela reprise es-
pecial de ‘Fina Estampa’.

Protagonizado por Regina Casé, Adriana 
Esteves e Taís Araújo, a Platinada trabalhará 
em partes com a volta das atividades do en-
redo escrito por Manuela Dias nesta segunda 
temporada, tendo até meados de agosto para 
o início das gravações, tratada sob forte es-
quema de segurança.

A emissora, inclu-
sive, está trabalhando 
com a primeira semana 
de setembro como ‘co-
meback’, de acordo com 
informações concedidas 
pelo colunista Flávio 
Ricco. Mas, conforme já 
anunciado aqui no seu 
Área VIP anteriormente, 
o enredo não terá capí-
tulos inéditos todos os 
dias, com base nos estu-
dos levantados pelo alto 
escalão da casa, descar-

tando assim a possibilidade de terem seis 
capítulos inéditos por semana, podendo até 
mesmo ter sua exibição alternada com a exi-
bição de um outro folhetim já transmitido 
no horário nobre.

Em busca de uma “carta na manga” a 
pôr em prática, não existindo a possibilida-
de de voltar com o dramalhão, após o fim de 
‘Fina Estampa’, como já especulado, será 
escolhida uma outra reprise. ‘Amor à Vida’, 
de Walcyr Carrasco, exibida entre 2013 
e 2014, se tornou uma grande candidata a 
ocupar o posto, caso venha a acontecer o 
adiamento da trama inédita no horário ape-
nas para o início do ano que vem.

Passe o tempo que for, ‘Pantanal’ con-
tinua sendo uma das novelas mais memo-
ráveis da teledramaturgia. Produzida pela 
extinta Rede Manchete, o folhetim assinado 
por Benedito Ruy Barbosa fez história na 
década de 1990 e acredite: mesmo quase 
três décadas depois, ainda existe quem torce 
para um remake.

Rafa Kalimann é cotada para ser protagonista
do remake da novela ‘Pantanal’, na Globo.

A Globo, que passou a obter direitos 
sobre a obra desde 2006, entrou na mira 
da filha do dramaturgo, Edmara Barbosa. 
A novelista, em entrevista concedida ao 
‘Cenas da Teledramaturgia’, perfil do Ins-
tagram, garantiu que planeja uma nova ver-
são da trama como forma de homenagem ao 
seu genitor e afirmou que possui até mesmo 

uma equipe montada para o projeto. 
“A gente tem uma equipe, a gente está 

com um projeto e a gente quer falar de arte 
e sustentabilidade. E esse projeto ele tem 
dentro da nosso material, a gente está com 
Pantanal, mas eu não sei”, afirmou. “A ideia 
é boa, meu pai vai fazer 90 anos no ano que 
vem e há de ser uma baita homenagem e as-
sim no momento que as pessoas estão pre-
cisando ver mais isso, entender essa questão 
de volta a terra que estava muito presente na 
novela e então é uma possibilidade”, garan-
tiu a autora, que em sua trama mais recente 
trouxe ‘Velho Chico’, no horário nobre da 
Platinada, por volta de 2016.

Após a declaração de Edmara, de acordo 
com informações da jornalista Patrícia Ko-
gut, do jornal O Globo, surgiram até mes-
mo uma lista de grandes favoritas a serem 
escaladas como a protagonista do folhetim, 
Juma Maruá, vivida por Cristiana Oliveira 
na versão original. Nomes como Rafa Kali-
mann, do ‘BBB20’ e recém-contratada pela 
emissora, além da cantora Lucy Alves e as 
atrizes Isis Valverde e Julia Dalavia se tor-
naram favoritas entre os internautas.

Globo segue 
‘sem data 

definida’ para 
voltar gravações 

de novelas.
A Globo segue “sem uma data definida 

ainda para o reinício das gravações” de suas 
novelas, informou a assessoria da emissora 
nesta quarta-feira, 11 de junho.

A novela das 9, Amor de Mãe, e a das 7, 
Salve-se Quem Puder, foram interrompidas 
no fim do mês de março por conta das medi-
das de isolamento social causadas pela pan-
demia do novo coronavírus. Nos Tempos 
do Imperador ainda não chegou a estrear no 
horário das 6.

Elas foram substituídas, respectivamen-
te, pelas reprises de Fina Estampa, Total-
mente Demais e Novo Mundo. A emissora 
não informa se tem planos de exibir novas 
reprises após o término das obras

Em maio, a Globo já havia falado sobre 
a necessidade de um protocolo de seguran-
ça para retornar às gravações de novelas. A 
emissora afirma que criou o seu baseado em 
“protocolos globais”, reunindo suas práticas 
com a da indústria audiovisual do exterior.



Coronavírus segue sendo o principal 
assunto no mundo, criando uma armadilha 
perfeita para ataques virtuais

Enquanto a pandemia da Covid-19 con-
tinuar parte tão integral da vida cotidiana, o 
tema continuará sendo a armadilha perfeita 
para golpes virtuais. O Gmail, serviço de 
email do Google, tem acompanhado como os 
ataques de phishing relacionados ao corona-
vírus vêm evoluindo nestes últimos meses.

A empresa listou três países que têm vis-
to grande incidência de e-mails falsos neste 
momento: Índia, Reino Unido e, claro, o 
Brasil. Os ataques levam em consideração 
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Com a ajuda de alguns aplicativos para 
celulares, você pode lembrar facilmente a 
hora de tomar água para manter-se hidrata-
do e saudável. Veja quais são eles!

Na correria do dia a dia com o trabalho 
e tarefas para serem realizadas, muita gente 
acaba se esquecendo de pequenos detalhes, 
mas que são extremamente importantes 
para a saúde. Um deles, por exemplo, é o 
hábito de tomar água durante o dia para se 
manter sempre bem hidratado, o que pode 
até mesmo te dar mais disposição para cer-
tas situações.

Para você não se esquecer de tomar 

características de cada país na hora de forjar 
a técnica mais eficaz.

No caso do Brasil, os cibercriminosos 
aproveitam-se principalmente da populari-
dade dos serviços de streaming de filmes e 
séries, que cresceram em uso com mais pes-
soas presas em suas casas. Por isso, e-mails 
falsos se passando por mensagens da Netflix 
são especialmente eficazes.

O golpe é simples: o email diz que as 
informações de pagamento do usuário estão 
desatualizadas e precisam ser revistas antes, 
senão o serviço será cortado. No entanto, se 
a vítima colocar os dados do cartão de crédi-

to no link enviado na mensagem, ela só terá 
seus dados roubados.

O Gmail também notou e-mails se pas-
sando pela Credicard, informa que um su-
posto pagamento não foi autorizado, e que o 
cliente precisa confirmar seus dados ou não 

Google revela golpes mais comuns 
ligados à Covid-19 no Gmail no Brasil.

poderá mais usar o sistema do Itaú. Para re-
forçar a ameaça, o email ainda diz que será 
adicionada uma multa caso não haja a “con-
firmação” dos dados, que envolve, nova-
mente, incluir seus dados de cartão bancário 
em um site falso.

Nos outRos PaísEs
O Google ressalta que os golpistas estão 

de olho nas tendências de cada país para en-
contrar a forma mais eficaz de enganar suas 

vítimas. No Reino Unido, o ataque usa um 
programa do governo para apoiar pequenos 
negócios durante a crise, com a promessa de 
uma transferência monetária em nome do 
destinatário da mensagem.

Também há os que se passam pelo pró-
prio Google, dizendo que uma solicitação 
para exclusão de conta foi aceita, com um 
link para encerrar o processamento dessa 

ação. Novamente, o objetivo é obter infor-
mações sobre a vítima.

Já na Índia, o Google percebeu o uso 
da iniciativa Aarogya Setu, que conecta a 
população a serviços de saúde, para trans-
formá-la em armadilha para o cibercrime. A 
empresa também notou outros golpes como 
notificações de rastreamento de Covid-19, 
alertando para potenciais infecções por uma 
pessoa próxima, ou avisos da OMS sobre as 
precauções para evitar o contágio, ou men-
sagens se passando por fornecedores de pla-
nos de saúde.

4 aplicativos para ajudar você a
lembrar da hora de beber água.

água, felizmente, existem alguns aplicati-
vos para te ajudar nesta tarefa que podem 
ser utilizados em seu celular. A seguir, 
confira uma lista com os melhores aplicati-
vos para celulares que te ajudam a se man-
ter hidratado.

LEMBREtE dE ÁGua – aNdRoid
Esse aplicativo com um nome sugesti-

vo acaba sendo uma das opções mais com-
pletas para quem precisa de um lembrete 
e não quer se esquecer de tomar água. Ao 
fazer a sua instalação, você deverá infor-
mar apenas o seu gênero e peso para que o 

aplicativo possa fazer os cálculos corretos 
e começar a te ajudar.

BEBa ÁGua – aNdRoid
Este outro aplicativo exclusivo para o An-

droid é um pouco mais simples do que a opção 
listada logo acima, mas há um motivo para 
estar em nossa lista. Com ele, você acaba in-
formando exatamente o quanto ingeriu de água 
na hora das notificações, sendo que elas podem 
ser personalizadas de acordo com cada situa-
ção de seu dia. Além desse ponto positivo, o 
aplicativo também é capaz de enviar estes lem-
bretes para alguns smartwatches.

HoRa dE BEBER ÁGua - ios
Já um aplicativo bem completo para os 

usuários do iOS (sistema do iPhone) fica por 
conta do “Hora de Beber Água”, que pode 
ter até mesmo algumas de suas funções inte-
gradas com o Apple Watch. Um de seus di-
ferenciais e que deve ajudar as pessoas a se 
manterem motivadas fica por conta do seu 
sistema de “Achievements”, que lhe dará al-
guns objetivos para serem completados no 
dia a dia.

aQuaLERt – aNdRoid/ios
A última opção de nossa lista se trata de 

um programa disponível para o Android e o 
iOS (sistema do iPhone), que traz relatórios 
e até um modo “hora de dormir” para não 
receber notificações em horários inapropria-
dos. Assim como as outras alternativas, ele 
também é gratuito e até lhe informa se você 
bebeu mais água do que o necessário duran-
te o dia.
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Com a ajuda e intermediação do deputa-
do federal Baleia Rossi (MDB), o Vice Pre-
feito Tato Ambrósio anunciou para a cidade 
de Marília a quantia de 8 milhões destinados 
aos hospitais em ações de combate ao Co-
vid-19. A conquista só foi possível graças a 
lei 1.395/2020 relatada pelo deputado eme-
debista que detemina o auxilio emergencial 
às Santa Casas e Hospitais Filantrópicos 
sem fins lucrativos.

A verba é destinada para as unidades 
hospitalares da cidade que fazem atendi-
mento pelo Sistema Ùnico de Saúde (SUS) 
e têm atuação no controle do avanço da pan-
demia de Covid-19.

“Essa é mais uma ação que promove-
mos para ajudar no combate ao Coronaví-
rus. Precisamos nos unir e contribuir com 
a saúde e bem estar de toda a população” 
declarou Baleia Rossi.

Os valores e hospitais beneficiados 
em Marília foram: Hospital das Clinica 
de Marília (R$ 3.328 milhões), Hospital 
Espirita (R$ 1.790 Milhões), Santa Casa 
(R$ 1.310 milhões), Maternidade Gota de 
Leite (R$ 179 mil), Hospital Universitá-
rio (R$ 2.141 milhões) e Clinica Acon-
chego (R$ 10 mil reais).

A lei garante o repasse de R$ 2 bilhões 
para as entidades de todo o país. O trabalho 
em Marília foi feito em conjunto com o vice 
prefeito Tato Ambrósio e o presidente do 
partido Junior Ambrósio que detectaram as 
necessidades e demandas de cada unidade 
para o enfrentamento ao Covid-19.

“Este é o momento de deixar de lado as 

MDB, MAIS SAÚDE: 
Vice Prefeito Tato Ambrósio conquista 8 milhões para 
hospitais de Marília em ações de combate ao Covid-19.

pautas politicas de lado e de unir forças, com 
o apoio da ACIM ( Associação Comercial e 
Industrial ), CIESP ( Centro das Industrias 
do Estado de São Paulo) e sindicatos. Tiver-
mos um empenho grande de nosso Deputado 
Baleia Rossi para conseguir estes repasses, 
honrando o compromisso que ele tem com 
a nossa cidade e graças a Deus a cidade teve 
o privilégio de ser agraciada com esta verba, 
que tenho certeza, irá ajudar em muito no 
atendimento, na compra de equipamentos e 
salvar muitas vidas”, comentou Tato.

Sobre a decisão do prefeito Daniel Alon-
so de enfrentamento ao governador para a 
reabertura do comércio o  vice prefeito co-
mentou; “Está correta, pois é isso que ve-
nho pedindo já há mais de 60 dias. O setor 
produtivo não pode ser penalizado, tendo os 
indicadores que o nosso município apresen-
ta. A unica ressalva é para a conscientização 
junto a população que precisa melhorar em 
muito e, as medidas preventivas,  de saniti-
zação, fiscalização que precisam ser amplia-
das para que não haja uma proliferação do 

Santa Casa (R$ 1.310 milhões)

Hospital das Clinica (R$ 3.328 milhões)Hospital Universitário (R$ 2.141 milhões)

Hospital Espirita (R$ 1.790 Milhões)

vírus”, alertou o mesmo.
Para finalizar, Tato relembrou importan-

tes conquistas que conseguiram pelo menos 
amenizar os graves problemas da saúde 
do município; “ É importante lembrar que 
nós não fazemos mais parte deste governo 
que traiu os servidores e a população, mas, 
pensando na cidade nós não paramos nosso 
trabalho em prol da coletividade e, mesmo 
não tendo o poder da caneta, conseguimos 
também junto ao nosso Deputado Baleia 
Rossi, 05 ambulâncias para Marília e uma 
para Pompéia. Eu não saí na foto, mas, o 
importante não é o meu ego, mas, sim as 
pessoas que foram beneficiadas, penso que 
esse deve ser o novo papel do politico que é 
eleito apenas para administrar o dinheiro do 
povo”, concluiu.

OPINIÃO: Independente de partido ou 
posição politica, é saudável e gratificante 
nos dias de hoje ver um ocupante de cargo 
politico com essa visão de gestão. É lamen-
tável ver que deputados eleitos por Marília, 
com votação expressiva nada conseguem e 
o quando assim o fazem destinam a nossa 
cidade, apenas migalhas para politcagem 
barata. Em verdade vos digo, nossa cida-
de necessita urgente mudar a sua forma de 
gestão politica e administrativa para no-
vamente calgar o protagnismo do interior 
paulista, assim como foi nos anos 60,70 e 
inicio dos anos 80. A locomotiva do oeste 
paulista precisa voltar para os trilhos e o 
Mariliense necessita urgentemente ser des-
pertado no seu imenso amor pela cidade. KJ



imobilidade por si só não leva necessaria-
mente ao surgimento de varizes – aquelas 
veias dilatadas e tortuosas.

Mas ela, pode, sim, facilitar o quadro 
caso o indivíduo tenha uma propensão here-
ditária a desenvolvê-lo. Entre quem já con-
vive com o problema, a inércia tem a capaci-
dade de piorar os sintomas de inchaço e dor.

Por falar nisso, o médico lembra que, 
para não ver um agravamento de uma doen-
ça venosa nesse momento, é essencial man-
ter a prática de atividades físicas. “O exercí-
cio é um dos grandes pilares do tratamento”, 
informa. “Se a pessoa estiver com muitos 
sintomas, também dá para tomar certos me-
dicamentos”, acrescenta o angiologista.

Medidas como cirurgia, uso de laser ou 
radiofrequência e escleroterapia, feitas den-
tro do consultório, devem ser evitadas até a 
pandemia estar mais controlada.

A meia de compressão, não custa frisar, 
também é fundamental para evitar a ma-
nifestação de inchaço e dor. Não deixe de 
conversar com o médico para buscar orien-
tações e, assim, driblar os incômodos que 
essa nova realidade nos impõem.
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SAÚDE E BEM ESTAR

HOME OFFICE:  Meias de compressão são boa 
pedida para quem tem ficado um tempão sentado.

Você já parou para pensar nos pequenos 
deslocamentos que sempre fez no dia a dia, 
como ir até o ponto de ônibus, andar em di-
reção ao trabalho, caminhar no almoço, vol-
tar para casa… Com a pandemia do novo 
coronavírus (Sars-CoV-2) e a necessidade 
de isolamento social, essa rotina mudou 
para um porção de gente. E isso pode cul-
minar em uma queda brusca no tempo em 
movimento, capaz de gerar prejuízos para a 
circulação sanguínea.

Ora, ficar horas e horas na inércia, sem 
mexer a musculatura das pernas, dificulta o 
retorno do sangue das veias para o resto do 
corpo. De acordo com o médico angiologista 
Marcos Arêas Marques, diretor científico da 
Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirur-
gia Vascular do Rio de Janeiro (SBACV-RJ), 
é fácil tirar uma prova disso: “Basta medir o 
tornozelo assim que você acorda e no fim do 
dia, depois da jornada de trabalho”.

Além de um notável inchaço, não raro 
há uma sensação de peso e dor nas pernas. 
Para evitar essas encrencas, as meias de 
compressão podem ser parceiras, já que 
apertam as pernas em pontos específicos, 

melhorando o caminho do sangue de volta 
ao coração.

Só é importante checar qual o grau de 
compressão dessas meias especiais. Pois é: 
algumas apertam mais as pernas, enquanto 
outras exercem uma compressão mais leve. 
Qual escolher? O ideal é conversar com um 
profissional de saúde.

Outra medida importante para escapar 
dos incômodos é se levantar com certa fre-

quência. Para manter uma rotina mais ativa, 
a Organização Mundial da Saúde recomenda 
que, a cada 20 ou 30 minutos na cadeira ou 
no sofá, a gente fique em pé por três a cinco 
minutos. Se der para alongar, melhor ainda.

E as VaRizEs?
Arêas, que também atua no Hospital 

Universitário Pedro Ernesto, da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro, informa que a 

Dicas para facilitar a nossa vida com uma máscara.

Atualmente, cobrir a boca e o nariz é obriga-
tório em muitos espaços públicos para proteger 
outras pessoas – e até certo ponto a si mesmo – 
de uma possível infeção por Sars-CoV-2.

Contudo, a maior parte das pessoas ainda 
têm várias dúvidas: que tipo de máscaras exis-
tem? Quais as diferenças? As máscaras caseiras 
são seguras? Como usá-las corretamente?

Vamos tentar esclarecer todas as dúvidas que 
possam existir em relação às máscaras.

QuE MÁsCaRas EXistEM?
Máscaras médicas

Podemos distinguir as máscaras médicas em 
dois tipos:

As máscaras cirúrgicas, que são sempre 

Por causa do coronavírus, muita gente está se movimentando pouco. As meias trariam 
benefícios nesse contexto e ajudariam contra as varizes.

descartáveis, e as máscaras de 
proteção respiratória (também 
designadas “respiradores”), 
consideradas como equipamen-
to de proteção individual (EPI). 
A máscara cirúrgica é um equi-
pamento médico-hospitalar des-
cartável que limita a transmissão 
de agentes infecciosos por gotí-
culas. É importante salientar que 
não protege de agentes infeccio-
sos transmitidos por via áerea, 
ou seja, presentes em partículas 
de dimensões iguais ou inferio-
res a 5μm. Este tipo de máscara 

não impedirá, portanto, a eventual contaminação 
do utilizador por um vírus.

A máscara respiratória também designada 
por “máscara de proteção respiratória” é um 
equipamento de proteção individual (EPI). Im-
pede o utilizador de inalar quer aerossóis (pó, 
fumo, névoa) quer vapores e gases (desinfetan-
tes, gases anestésicos) perigosos para a saúde. 
Também protege de agentes infecciosos trans-
missíveis por via aérea, inclusive da contamina-
ção por vírus do tipo coronavírus (na origem da 
SARS), H1N1, etc.

Quem deve usar máscaras médicas?
Como o nome indica, as máscaras médicas 

devem ser reservadas aos profissionais de saúde, 

especialmente numa altura em que estes artigos 
são escassos.

Máscaras não médicas
A propagação do Covid-19 a nível mundial 

fez com que as máscaras fabricadas profissional-
mente se tornassem escassas, fazendo aumentar, 
significativamente, a produção de máscaras “ca-
seiras”, feitas de algodão ou tecido.

Estas máscaras artesanais têm sido uma op-
ção para muitas pessoas e o seu uso tornou-se 
quase onipresente, dado a obrigatoriedade do uso 
de máscara em certos espaços públicos.

Para além de poderem ser lavadas e reutili-
zadas, as máscaras de pano funcionam como as 
máscaras cirúrgicas, ajudando a bloquear as gotí-
culas da boca e do nariz do utilizador.

 CoMo CoLoCaR, tiRaR E 
dEsCaRtaR MÁsCaRas?

O uso incorreto de qualquer tipo de másca-
ras pode aumentar o risco de infeção em vez de 
diminuir. É importante seguir as seguintes reco-
mendações:

Antes de colocar qualquer máscara, é neces-
sário lavar bem as mãos, com água e sabão du-
rante, pelo menos, 30 segundos.

Ao colocar a máscara, garanta que a boca 
e o nariz estão cobertos. Amarre-a com segu-
rança para minimizar os espaços entre o rosto 
e a máscara.

Evite tocar na máscara enquanto a usar.
Retire a máscara por trás, usando sempre os 

elásticos ou atilhos laterais.
Depois de retirar a máscara, ou se a tocar 

inadvertidamente, lave bem as mãos com uma 
solução à base de álcool ou com sabão. A másca-
ra de uso único deve ser colocada no lixo depois 
da utilização. Não a reutilize.

Caso a máscara fique húmida, substitua-a de 
imediato por uma limpa e seca.

 CoMo tRaNsPoRtaR a MÁsCaRa?
Deve lavar bem as mãos imediatamente 

antes de colocar a máscara, conforme descri-
to anteriormente. Já com a máscara colocada, 
pode sair de casa.

No entanto este cenário nem sempre é pos-
sível. Para estas situações, use um saco plástico 
limpo, idealmente do tipo que se pode fechar 
com um zip, para guardar a máscara. Ao tirar a 
máscara deve tentar evitar tocar no interior des-
te saco. Evite também colocar a máscara solta à 
volta do pescoço.

 CoMo FazER PaRa a MÁsCaRa 
FiCaR NoVaMENtE LiMPa?

Lavar na máquina a pelo menos 60 graus ou, 
em alternativa, fervê-las numa panela de água 
durante cerca de dez minutos - estes são os mé-
todos mais seguros. Para a variante da panela, o 
tecido da máscara deve ser à prova de fervura.
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MUNDO PET

Por que os cães pequenos vivem mais tempo que os grandes?
Um estudo comprovou que isso acontece 
porque no universo canino, o tamanho 

interfere na expectativa de vida

Já reparou que é comum encontrar um 
chihuahua ou um poodle com mais de 15 
anos de idade, mas raramente vemos um 
dog alemão ou um são bernardo com mais 
de uma década de vida?

Isso acontece porque no universo cani-
no, o tamanho interfere na expectativa de 
vida. Os cães pequenos costumam viver 
mais tempo do que os grandes. Basta ver 
a lista das 10 raças que costumam ter mais 
anos de vida para perceber isso. Um estudo 
realizado nos Estados Unidos concluiu que 
cães maiores morrem mais cedo porque en-
velhecem mais rápido.

E aparentemente, a prática da reprodu-
ção feita por criadores pode ter uma parcela 

e culpa culpa. Porque a seleção artificial re-
sultou em tamanhos de corpos drasticamen-
te diferentes, o que significa que os filhotes 
foram modificados geneticamente para cres-
ceram mais rápido e a consequência disso é 
o envelhecimento acelerado.

Algo que não acontece com os cães pe-
quenos. Basta notarmos a diferença de ta-
manho de um dog alemão quando nasce e 
quando se torna adulto. Lembrando que esse 
crescimento acontece em um ano.

O veterinário Darren Woodson acre-
dita que a quantidade de IGF-1 (uma pro-
teína produzida em resposta ao hormônio 
do crescimento) interfere na expectativa 
de vida dos cães. Ele afirma que cachorros 
pequenos têm uma menor concentração do 
IGF-1 no sangue e isso reduz os riscos de 
desenvolver doenças relacionadas à idade 
avançada.

Alguns felinos têm predisposição para 
o problema, no entanto, os tutores 

podem tomar algumas atitudes para 
controlar e evitar a questão.

Ainsuficiência renal nos gatos é uma 
questão que preocupa com frequência os 
tutores. Infelizmente, os bichanos têm uma 
predisposição ao problema. No entanto, 
existem alguns fatores que colaboram para 
que eles tenham problemas nos rins e alguns 
hábitos podem muitas vezes serem evitados 
e tratados.

Pensando em ajudar os tutores a lidar 
com a insuficiência renal nos felinos, o 
JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA rea-

Veterinário aponta 4 problemas que 
causam insuficiência renal nos gatos.

lizou uma ampla e pesquisa sobre o assunto 
e  e separou pontos que levam ao problema, 
além de dicas e cuidados para que o tutor 
consiga tratar a doença.

Confira:
1- Baixa ingestão hídrica

Faz parte da natureza dos felinos não be-
ber muita água, pois geralmente por meio da 
caça, os felinos consomem a quantidade de 
água que precisam. Mas ao serem domesti-
cados, isso se torna um problema.

Na natureza, os felinos consomem mais 
água por meio da caça, mas quando são do-
mesticados, eles têm acesso apenas a ração 
seca, o que acaba sendo um problema. Por 
isso, as rações úmidas são uma excelen-

te opção e podem ser oferecidas algumas 
vezes durante a semana. Os tutores ainda 
podem acrescentar mais duas colheres de 
água, misturar e fornecer ao animal.

2 – idade avançada
Os gatos estão suscetíveis a problemas 

renais em qualquer idade, no entanto, o mal 
costuma a atingir com mais frequência os 
bichanos mais velhos. Isso ocorre devido a 
uma sobrecarga e uma perda das unidades 
funcionais dos rins.

Ao decorrer do tempo, os felinos vão 
tendo algumas lesões nos néfrons, que são 
um tipo de mini filtro dos rins, eles são res-
ponsáveis pelo bom funcionamento dos ór-
gãos. Nesse caso, o mais aconselhável é que 
o tutor leve o gato imediatamente ao vete-
rinário para que o problema seja tratado ou 
resolvido da melhor maneira.

3 – algumas raças têm predisposição
As evidências não são conclusivas, mas 

ao trabalharmos de perto com os felinos e 
lidarmos com questões renais diariamente, 
percebemos que algumas raças têm predis-
posição, como os persas, siameses, ragdoll 
e maine coon.

4 – síndrome de Pandora
A síndrome de Pandora é uma doença do 

trato urinário que acaba atingindo os rins e 
bexiga. Ela faz com que os gatos machos fi-
quem com o canal urinário obstruído e con-
sequentemente tenha problema nos rins. E 
essa obstrução pode ser causada principal-
mente por estresse ou devido a uma castra-
ção pediátrica. Além disso, a baixa ingestão 
de proteína também é um dos causadores da 
síndrome.

5- Como identificar?
Os sintomas da insuficiência renal em 

gatos vão evoluindo aos poucos, pois é uma 
doença progressiva. Mas mudança de com-
portamento, xixi em excesso e vômitos são 
os principais sinais que o animal dá quando 
está com o problema.

Os sinais vão progredindo conforme 
o problema vai avançando, logo, o animal 
pode começar a ficar mais seletivo em re-
lação ao que come, beber mais água e fazer 
mais xixi que o normal. Quando a insufici-
ência já está avançada, ele pode emagrecer, 
ter vômitos e também diarreia.

6 – Como tratar?
O tutor deve levar o animal ao veteriná-

rio e em casos como esse, é necessário um 
acompanhamento do profissional para ver 
o que pode ser feito, pois alguns casos são 
cirúrgicos, enquanto outros podem ser trata-
dos com medicamentos. O que o tutor pode 
fazer é fornecer mais água, deixando sempre 
água fresca e aumentando a ingestão hídrica 
por meio da alimentação. Evitar o estresse 
do animal, deixando ele sossegado e fazer 
o uso da catnip também são boas dicas.
amados e quanto eles amam seus tutores. E 
quando estamos assustados ou estressados, 
não há nada melhor do que estar perto do 
animal de estimação. Mas se estivermos do-
entes, poderíamos realmente colocar os pets 
em perigo?

Foi relatado que um número muito 
pequeno de animais foi infectado com o 
novo coronavírus após contato próximo 
com pessoas que tiveram a COVID-19. 
No entanto, ainda não se acredita que 
animais de estimação possam transmitir a 
doença para as pessoas.



O QUE VOCE NÃO SABIA:

DICAS UTÉIS QUARENTENA:

           ENTRETENIMENTOS                                 

Você é uma pessoa 
curiosa?

 Então mate sua 
curiosidade agora.

Confira e curta:
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01-) o rei e a bigode: No baralho, o rei de copas é o único que não tem bigode.
02-) Peixe perigoso: Um baiacu tem veneno suficiente para matar 30 pessoas.
03-) Fumantes e os dentes: O fumante perde em média 2 dentes a cada ano.
04-) a falsa maçã: A Bíblia diz que a fruta proibida não era uma maçã.
05-) Pogonofobia: Pogonofobia é o medo de barbas.
06-) temperatura ambiente: A temperatura de um peido quando ele é criado é de 37º.
07-) de onde vem a tesoura: Leonardo da Vinci inventou a tesoura.
08-) 5 meses fazendo a barba: Um homem gasta em média 145 dias da sua vida se barbeando.
09-) arrepios: Eles podem aparecer devido a grandes emoções e também medo. Seu 
objetivo é fechar os poros do corpo para reduzir o seu calor
10-) Faro bom: Seu nariz consegue lembrar em torno de cinquenta mil aromas. Além 
disso, mulheres sentem cheiros e os identificam melhor que os homens.



Áries
Áries, atenta porque pode ro-
lar uma tensão nas parcerias 
de trabalho. Pessoas amigas 
poderão dar conselhos impor-
tantes, então deixe seu orgulho 
um pouco de lado e ouça, com-

binado? Pode fazer as pazes com parente, o que 
vai melhorar o astral em família - ufa! Repaginar 
o visual será ótimo, então aproveite e tire um 
tempinho pra você! No amor, vale se abrir mais 
com sua alma gêmea. O sexo promete! Credo, 
que delícia!
Cores: rosa e bege. Números: 3, 27 e 41.

touro
Criatividade e disciplina devem 
garantir seu sucesso profissio-
nal nesta semana, Touro! Só 
tome cuidado para não misturar 
dinheiro com amizade, valeu? 
No campo amoroso, a dica é 

controlar mais seu ciúme - sabemos que é difícil 
pra você, mas faz um esforcinho. Entre quatro 
paredes, seus desejos vão pegar fogo!
Cores: vermelho e branco. Números: 10, 44 e 60.

Gêmeos
Você terá pique para abraçar 
suas tarefas no serviço, mas 
evite bater de frente com a 
chefia, porque pode dar ruim. 
A semana pode ser favorável 
para incorporar hábitos mais 

saudáveis à rotina. Nas finanças, redobre o cui-
dado e proteja bem seu dinheiro. A dois, a pro-
messa é de prazer e sedução. Eu ouvi um amém?
Cores: laranja e azul-marinho. Números: 07, 37 e 53.

Câncer
Seu carisma vai fazer a diferen-
ça com os colegas de profissão, 
mesmo que virtualmente. Com 
a família, é possível que algu-
ma questão espinhosa apareça 
no seu caminho; resolva em vez 

de ficar levando com a barriga. Dobre a atenção 
com a saúde: há risco de queda de imunidade e a 
gente não quer isso, né? A união estará cheia de 
carinho, desde que você confie mais no seu par.
Cores: azul-vivo e preto. Números: 16, 21 e 55.

Leão
Meus queridos leoninos, abram 
os olhos para oportunidades 
profissionais, mas fiquem lon-
ge de fofocas, combinado? Em 
família, o clima é favorável e 
você poderá curtir bons mo-

mentos com os parentes. E quem avisa amigo é: 
procure regular melhor seus gastos nesta semana. 
No amor, a intimidade estará cheia de paixão e 
cumplicidade; aproveite!
Cores: branco e verde-escuro.  Números: 09, 35 e 48.

Virgem
Sua vontade de melhorar de 
vida vai falar mais alto que 
qualquer outra coisa, elevando 
sua dedicação ao trabalho. Para 
quem gosta de fazer uma fézi-
nha, o momento é ótimo para 

jogos e apostas! Na paquera, tenha cuidado com 
promessas vazias e relações que não vão a lugar 
nenhum. Na relação amorosa, é hora de compar-
tilhar projetos e lutar pelos sonhos.
Cores: vinho e amarelo. Números: 17, 39 e 43.

Libra
Libra, meu cristalzinho, você 
poderá encontrar uma forma 
de faturar nas horas vagas - é 
pra glorificar de pé! Na família, 
pode rolar algum contratempo - 
evite entrar em discussões des-

necessárias. A fase é super positiva para organi-
zar suas coisas, então aproveite que está em casa 
e ponha a mão na massa! No romance, pegue leve 
com as cobranças. Para quem está solteiro, pode 
sentir atração por amigo ou colega de trabalho.
Cores: azul-claro e verde. Números: 13, 23 e 49.

Escorpião
Graças à sua lábia, você saberá 
escapar de situações difíceis. 
A dica pra você é: dê ouvidos 
à sua intuição para identificar 
amigos falsos. Que tal usar a 
internet para rever gente queri-

da? A temperatura deverá subir na intimidade! 
Cautela com romance secreto.
Cores: lilás e creme. Números: 02, 30 e 55.

sagitário
Sagitario, boas notícias pra 
você: é possível que encontre 
uma forma de saldar dívida 
ou resolver um problema. Que 
alívio, hein? Aproveite o em-
purrãozinho e some forças para 

chegar onde você quiser. Na família, há risco de 
discussão com parente - controle-se pra não bri-
gar com aquele tio que manda fake news no gru-
po. No amor, o romance estará protegido. Para 
quem já tem par, a paixão vai dominar no sexo.
Cores: dourado e azul-claro. Números: 12, 38 e 60.
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Capricórnio
Vamos começar falando de um 
assunto que você entende bem, 
Caprica: trabalho! Unir-se a 
alguém para bater uma meta 
poderá ser útil, mas evite dar 
ouvidos a boatos, ok? Além 

disso, pode ser que alguma questão financeira 
traga preocupação, mas tente não se estressar 
muito para privar sua saúde. No amor, vai rolar 
uma tensão no ar: melhor ficar atento(a).
Cores: vinho e cinza. Números: 03, 42 e 52.

aquário
Sabemos que você é craque em 
fazer isso, mas nesta semana, 
você vai correr atrás dos seus 
ideais com foco e determina-
ção. Poderá, inclusive, receber 
apoio para deslanchar um proje-

to. Só evite gastos supérfluos nesta fase para não 
sair no prejuízo, beleza? Com seu charme, saberá 
encantar a pessoa amada, mas nada de exagerar 
no ciúme - afinal, ele nem combina com você, né.
Cores: vermelho e bege. Números: 27, 40 e 51.

Peixes
Para quem está trabalhando de 
casa, boas notícias: trabalhar no 
seu cantinho será super positivo. 
Além disso, a Lua também esti-
mula os estudos, então se você 
está planejando começar um curso 

novo, a hora é essa! Pode rolar alguma briga com ami-
go, tome cuidado! Já a família pode te dar uma forci-
nha extra para levar um projeto adiante. No amor, a se-
mana promete romance e companheirisimo de sobra.
Cores: amarelo e verde-escuro. Números: 02, 36 e 43.

FENÔMENO NA CAMA:
Simpatia para aumentar a potência sexual.

SIMPATIAS 

Vigor físico e vontade de fazer amor são elementos fundamentais para um 
relacionamento feliz. Não deixe o fogo da paixão se extinguir!

Você vai precisar apenas de uma peça de roupa íntima nova (calcinha ou cueca). 
Numa noite de Lua Crescente, use a peça pela primeira vez. No dia seguinte, deixe 

a roupa aos pés de uma bananeira.
Dica: vá embora do local sem olhar para trás e jamais retorne.

FESTAS JUNINAS:
Simpatias tradicionais das festas juninas.

Para descobrir o nome do futuro 
amado(a)
Na véspera da festa de São João, encha 
a sua boca de água e fique escutando a 
conversa de alguém atrás de uma porta. 
O primeiro nome próprio (de homem ou 
mulher) que você escutar será o nome do 
próximo namorado ou namorada.

Faca na bananeira mostra a inicial do 
seu futuro namorado(a)
Essa simpatia tem que ser feita na véspera 
da festa de São João (23 para 24 de junho). 
Pegue uma faca nunca utilizada e coloque 
no caule de uma bananeira. No outro dia, 
tire a faca. O leite da planta vai formar uma 
letra, que é a inicial do seu amor.

Sal para fisgar o pretendente
Essa simpatia é só para mulheres. Na noite 
de São João, vá até a mesa onde estão os 
quitutes da festa e jogue uma pitada de sal 
(que deve estar guardada na sua bolsa). 
Fale (mentalmente) “A boca que este sal 
provar é daquele que vai me amar”. Aí, é 
só ver quem vai comer o salgado.

No dia de são Pedro, seu amor vai apa-
recer em seus sonhos
Depois das celebrações do dia 29, pegue 
um pouco do que sobrou do almoço e jan-
tar. Prepare a mesa com toalhas brancas, a 
comida e os talheres. No sonho dessa noite, 
você conhecerá o seu amor.

são Jorge vai ajudar são Pedro a prote-
ger a sua residência
Com um vaso da planta Espada de São 
Jorge. Na véspera do dia de São Pedro, 
coloque a chave da sua casa em um copo 
com água e peça proteção a São Pedro com 
a seguinte frase: “ São Pedro, apóstolo e 
guardião, envolva toda a minha casa em 
sua proteção”. No outro dia, despeje a 
água do copo no vaso com a planta e repita 
o pedido.



COZINHANDO COM ARTE

tempo: 40min
Rendimento: 6
Dificuldade: fácil

iNGREdiENtEs
• 1 kg de batata
• 1/2 xícara (chá) de azeite de oliva
• 1 cebola em rodelas
• 1 tomate picado
• 1 xícara (chá) de presunto em cubos
• 1 xícara (chá) de ervilha congelada
• 1/2 xícara (chá) de milho verde em conserva 

escorrido
• 1/2 xícara (chá) de azeitona verde em rodelas
• 1/2 xícara (chá) de palmito picado
• 2 xícaras (chá) de molho de tomate
• Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto
• 1 pacote de macarrão tipo parafuso cozido al 

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...

COFFEE       SOCIETY
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dente (500g)
• 1 xícara (chá) de queijo mussarela picado
• 3 ovos cozidos em rodelas
• 1/2 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

Modo dE PREPaRo
Em uma panela, em fogo médio, aqueça o 
azeite e refogue e cebola até murchar. Adicione 
o tomate, o presunto, a ervilha, o milho, a 
azeitona, o palmito e refogue por 3 minutos.
Junte o molho e deixe levantar fervura. Tempere 
com sal, pimenta, orégano e deixe amornar. 
Em uma tigela, misture o macarrão cozido, o 
molho e a mussarela picada. Disponha em um 
refratário médio, coloque as rodelas de ovo por 
cima e polvilhe com a mussarela ralada. Leve 
ao forno médio (180º C), preaquecido, por 15 
minutos. Sirva.

Anos 70 - Tedde Tecidos
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