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Confira o calendário
completo do saque do
FGTS emergencial, tem
dinheiro na sua conta.

REVOLTANTE:

População se manifesta
contra a liminar impetrada
pela Expresso de Prata.

Todos os trabalhadores que possuam
saldo em sua conta de FGTS, têm direito
ao recebimento. O limite de saque é de um
salário mínimo, que atualmente está em
R$ 1.045,00. Página 07

Neste período de pandemia
qual é o impacto do álcool
no sono e no sistema
imunitário?
População se manifesta em redes sociais e nos terminais de Marília, Bauru e na Barra
Funda (SP) contra a liminar impetrada pela empresa Expresso de Prata impedindo a
empresa Guerino Seicento de operar a linha com destino a capital paulista. Página 11

Algumas pessoas estão a recorrer ao
consumo de bebidas alcoólicas para gerir
o stress, a ansiedade e o aborrecimento,
decorrentes de estarem isoladas em casa.
No entanto, temos revelações importantes
para os amantes de vinho. Saiba toda a
verdade. Página 12

Em Rio Preto, o aplicativo
“Estacione digital” foi
implantada na cidade com
sucesso e aprovação total.

Sistema Estacione Digital (E-digital) ultrapassou na semana passada marca de 60 mil usuários
com uma dinâmica inteligente com tempo limitado. Na hora de acionar o tíquete, o motorista terá
de informar o número da vaga. Caso já tenha extrapolado o tempo ( duas horas), haverá a recusa
no próprio sistema e o usuário terá de tirar o carro da vaga. Página 06

ECONOMIA INFORMAL:

Desvendamos para
você os caminhos
para comprar mais
e melhor no maior
centro de compras
populares da
América latina (Brás).

Muitas portas de trabalho foram fechadas
e não mais abrirão. Com isso, será grande
o numero de pessoas partindo para a
economia informal como fórmula de
sobrevivência. Por esta razão, o JORNAL
DO ÔNIBUS de MARÍLIA descobriu
para você o mapa da mina para efetuar
suas compras e começar seu negocio, ou,
simplesmente para passear e investir no seu
guarda roupa. Página 08
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GOTAS DE FÉ.

Voto do novo Corona.

Liberdade X Libertinagem
“Irmãos, vocês foram chamados para a
liberdade. Mas não usem a liberdade para
dar ocasião à vontade da carne; ao contrário,
sirvam uns aos outros mediante o amor”.
Gálatas 5:13
Quando aceitamos a Cristo, nos livramos das algemas opressoras do pecado. Não há nada melhor do
que se sentir livre e reconhecer o preço que foi pago
pela nossa liberdade: o sangue de Jesus. A nossa liberdade é fruto do amor de Deus por nós!
Para se manter livre é necessário ter na memória o
preço da Salvação e estar atento as armadilhas do Diabo. Até Jesus foi tentado por Satanás para que usa-se
a sua liberdade de forma a desobedecer o Pai. A nossa
liberdade deve nos aproximar de Deus, não nos afastar
como aconteceu com o Diabo.
Permanecer obediente a Palavra de Deus é o segredo para se manter livre do pecado. A liberdade não
está em “andar onde quiser” mas saber que há lugares
em que podemos perder a nossa liberdade. Uma das
principais armadilhas do Diabo é induzir a nossa liberdade a libertinagem.
A libertinagem é o uso indevido da liberdade.
Quando extrapolamos a liberdade damos espaço as
vontades da carne. O resultado dessa falta de auto-controle é cair em pecado. Quando os nossos atos nos
afastam de Deus é sinal que já perdemos a liberdade e
estamos caindo na armadilha da libertinagem.
Por isso, mantenha sempre a palavra de Deus
como o seu “GPS” e use a sua liberdade para se dedicar ainda mais a Deus!
Seja livre!
• Use a sua liberdade para buscar a Deus. Louve-O,
adore-O!
• A nossa liberdade custou um alto preço. Leia o
Evangelho e conheça mais sobre Jesus.
• Use a sua liberdade para libertar outras pessoas.
Anuncie as Boas Novas do Senhor, compartilhe a
Palavra que liberta o homem do pecado.
• Leia a Palavra de Deus e esteja atento as armadilhas
da libertinagem.
Para Orar:
Senhor Jesus, como é bom ser livre para te adorar!
Muito obrigado por tudo que fez por mim, o Teu
sangue me alcançou. Quero continuar livre para Te
louvar e anunciar a Tua Palavra que liberta. Em
nome de Jesus, amém!

Definidas as datas do primeiro e segundo
turnos das eleições – 15 e 29 de novembro – a
maior interrogação sobre o pleito se espraia pelo
território: afinal, para onde irá o voto influenciado pelo novo “coronel”, desculpem, o novo corona da política? Há uma teia de circunstâncias
a sinalizar a direção dos ventos pandêmicos, em
novembro, a partir da hipótese central de que
o danado do vírus já estaria dominado pelos
avanços medicinais e pela própria imunidade
da população. Por isso, qualquer apontamento
sobre tendências haverá de considerar o que
este analista batiza de Produto Nacional Bruto
da Felicidade. Abaixo de 5, a desgraceira será
geral, com alto índice de renovação nos perfis
dos alcaides. Acima de 5, teremos uma mescla
de gente nova, prefeitos reeleitos e até velhos
nomes de volta ao palco.
Façamos algumas projeções. Uma delas é
que as mulheres ganharam evidência na conjuntura de crise, mais falantes e valentes na crítica
aos precários serviços públicos. Apareceram
com maior visibilidade. A par dessa questão
pontual, há de se avocar a condição feminina
nas atividades do cotidiano, que adquirem realce
nas crises, quando a mulher se apresenta falando
na educação dos filhos, no trabalho que se torna
mais difícil, na azáfama que ela tenta organizar
para diminuir as intempéries enfrentadas pela família. A mulher como organizadora, tomadora de
conta do lar, atenta à penca de filhos. Daí emerge
a inferência: serão reconhecidas como tal, merecendo o voto de fortes parcelas eleitorais.
Um fenômeno que se expande no país, ao
sabor dos movimentos que se multiplicam no
contexto das Nações, é o da organicidade social.
Observo esta tendência, já consolidada na Europa e nos EUA e atravessando novas fronteiras
nos países orientais – vejam Hong-Kong – , e que
se desenvolve no Brasil de maneira mais consistente desde a Constituição de 1988. A chamada
Constituição Cidadã abriu um imenso leque de
direitos individuais e sociais que, nos últimos
anos, se tornaram movimentos organizados, com
personalidade jurídica, capazes de fazer mobilizações de rua.
A força dessa movimentação se avoluma na
esteira do descrédito com que a sociedade passa
a enxergar a classe política. Representantes no
Parlamento e governantes no Executivo deixam
de cumprir tarefas, aparecem nas bases apenas

nos ciclos eleitorais, operando no balcão da velha política. Desacreditados, esses obsoletos cultores do passado ganharão passaporte para ficar
em casa. Ora, a descrença generalizada na política abriu imenso vácuo entre a sociedade e o universo político. E quem ocupou este vácuo? Exatamente as entidades organizadas. Que fundaram
novos polos de poder. Tornaram-se referência
para grupos, núcleos, setores. A intermediação
social entrou forte nas frentes de pressão. Os corredores do Congresso tornaram-se passarela para
o desfile de associações, sindicatos, federações,
núcleos, grupos, movimentos de todos os tipos.
Pois bem, o voto em novembro terá essa forte
alavanca organizativa.
Outro vetor de peso eleitoral é o das frentes
parlamentares, formadas por bancadas de defesa
de círculos de negócios. A rigor, fazem parte do
circuito anterior aqui descrito, mas por sua importância na composição parlamentar merecem
um destaque. Agrupam as bancadas religiosa,
do agronegócio, dos servidores públicos, dos
militares, do setor de serviços, dos profissionais
liberais etc. Essas bancadas tendem a se consolidar na moldura organizativa do país, seguindo
uma tendência mundial, muito característica dos
EUA, onde o voto vai geralmente para o representante dos interesses locais e das regiões. Nesse sentido, podemos deduzir que o voto distrital
tende a se fortalecer na paisagem social, onde as
classes sociais se subdividem em núcleos específicos. Os deputados querem aumentar suas bases.
A par dessas projeções, podemos divisar uma
composição ditada pelo modo como categorias
enxergam a política. Os profissionais liberais,
por exemplo, tendem a depositar na urna um voto
mais racional que emocional. O voto no Brasil
está deixando o coração para subir à cabeça. Significa que estamos subindo degraus na escada da
racionalidade. Esse tipo de voto se concentra nas
grandes e médias cidades, mais abertas aos meios
de comunicação e às críticas aos governantes. No
contraponto, enxergamos traços do passado em
rincões que pararam no tempo, o habitat de raposas da velha política, com seus nacos garantidos
em administrações falidas.
Em suma, o novo coronel (desculpem, o
novo corona) estará na fila das seções eleitorais,
onde você eleitor fará a diferença. Em Marília,
dentro de nossa realidade, somente um bom para
acabar com os maus. Falei e tenho dito !!!
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Câmara Municipal confere oficialmente homenagem
ao JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA pelo seu brilhante
trabalho jornalistico em prol da cidade.

O requerimento de número 336/2020
de autoria do Presidente da casa, Vereador
Marcos Rezende foi apreciado em Março
deste ano, com a aprovação unânime de todos os vereadores da casa. Devido à pandemia e ao periodo de quarentena, a entrega
ocorreu somente na semana passada, quando oficialmente o JORNAL DO ÔNIBUS
de MARÍLIA recebeu em cerimônia o diploma de congratulações e reconhecimento
das mãos da presidência.
No texto, a Câmara Municipal de Marília reconheceu a atividade jornalística e a
linha editorial plural do periódico Jornal do
Ônibus, produzido pelo jornalista Kaíto Júnior. Além do veículo impresso, o Jornal do
Ônibus do ônibus de Marília também foi reconhecido pelo brilhante trabalho diário realizado pelo SITE que leva aos seus leitores
um conteúdo diversificado de informações
e, com notável acesso de milhares de internautas da região, do Brasil e até do exterior.
O JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA foi criado oficialmente em 31 de julho
de 1996 e após um grande sucesso e repercussão de público com retorno garantido
aos seus investidores, foi obrigado a interromper sua trajetória em 1997 por razões e
restrições políticas. Em novembro de 2015
foi ensaido seu retorno, porém, com novos
impedimentos políticos, o retorno oficial se
deu oficialmente em outubro de 2017 e desta feita, com o desafio de enfrentar os poderososos “custe o que custar” e na luta por
“uma cidade cada vez melhor”.
Sua volta ao mercado foi contemplada
atendendo aos constantes pedidos e preenchendo uma lacuna ainda vaga desde a sua

forçada interrupção de trajetória, como já
citamos por razões estritamente de perseguições políticas.
Com um novo formato e estilo de diagramação, trouxe a inovação com o conceito dos tabloides gratuitos europeus e americanos, distribuídos nos metrôs e terminais
de transporte coletivo de Curitiba, Belo Horizonte, Cuiabá, Campo Grande, Sorocaba,
e a capital São Paulo ( Jornal O METRO )
entre outras.
É importante destacar que, devido ao
avanço da tecnologia e em plena crise da
imprensa escrita que acabou ceifando a
vida de muitos jornais impressos, O JORNAL DO ÔNIBUS MARÍLIA segue na
mão contrária, ampliando seus investimentos e apresentando ao leitor uma dinâmica

Cornetadas do dedão
1-) Quantas indústrias de grande
porte foram instaladas em
Marília nos últimos 20 anos???
2-) Qual o critério que você
irá adotar para escolher o
seu candidato nas próximas
eleições?
3-) Vc aceitaria ser cobaia
para testes da vacina contra o
coronavírus??
4-) Já acessou o SITE do
JORNAL DO ÔNIBUS
MARILIA hoje??? O que está
esperando??? Aqui tem muito
mais conteúdo. Acesse já!
5-) O que você acha do terminal
urbano de Marília ???

diferente para a leitura de jornais. Este fato
nos consagra hoje como um dos veículos de
comunicação mais comentados da cidade. É
importante também destacar que, o mesmo
é um importante aliado e suporte para o nosso SITE que já aparece como um dos mais
acessados na região ( www.jornaldonibusmarilia.com.br)
O JORNAL DO ÔNIBUS MARILIA,
não possui vínculos políticos e continua
pautando por esta linha valorosa de raciocínio. Seu editorial busca levar ao leitor a noticia de forma imparcial, com precisão, sem
sensacionalismo e com matérias elencadas
pela massa de usuários que utilizam ônibus
na cidade desde o esporte, política, cidade,
variedades e colunas especiais que levam
desde o entretenimento até a formação cul-

tural de uma forma sadia e diferente em um
tempo estimado de leitura de no máximo
20 minutos, pois é produzido no sistema
“reader’s digest” com textos curtos. Além
do mais, é distribuído para mais de 5000
mil estabelecimentos comerciais espalhados
pelos corredores das regiões centrais, norte,
sul, leste e oeste.
O JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA se sente lisonjeado com a homenagem
e encara a mesma como um desafio a mais
para a sua luta, ou seja, aumenta ainda mais
o compromisso de levar ao leitor de Marília
e região um jornalismo de primeira linha,
com a tradição da independência e da imparcialidade, oferecendo sempre o melhor
conteúdo. Nesta edição, completamos 24
anos de edição impressa, apenas 1 ano e
meio de SITE e o reconhecimento não só
da Câmara Municipal, mas, principalmente
de nossos leitores. Os numeros consolidam
nosso crescimento. Obrigado pessoal, nosso maior patrimônio é você, então, nosso
compromisso é com você. Este é o NOSSO
JORNAL.

Primeiras edições - 1996.
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Liminar proibindo a Empresa Guerino Seicento
de comercializar passagens para São Paulo
causa revolta. Monopólio já dura décadas.
A informação pegou a todos de surpresa
na manhã da ultima sexta feira (10), onde a
linha que contemplava o livre direito de escolha do usuário Mariliense com destino a capital paulista, mais uma vez foi desrespeitado.
Cumprindo determinação da Justiça Federal no Mandado de Segurança impetrado
pelo Expresso de Prata contra a Guerino
Seiscento e ANTT, foi concedida liminar
pela 6ª Vara da Justiça Federal do Distrito
Federal, suspendendo a operação da linha
Campo Grande x Santos. A decisão foi publicada no Diário Oficial e portanto deve ser
obedecida até o julgamento do recurso que
já foi impetrado.
NAS GRAÇAS DO POVO: Com um
serviço diferenciado no atendimento deste
o guichês de venda de passagens até o embargue, motoristas e serviço de bordo com
profissionais altamente treinados e capacitados, a Empresa Guerino Seicento aos poucos e com muito trabalho caiu nas graças do
povo e a iniciativa da concorrente pode ter
sido um famoso tiro no pé, pois, nas redes
sociais, a exemplo da liminar derrubada anteriormente, ainda é grande a manifestação
contrária por parte dos internautas e passageiros que aprovaram a livre concorrência e
o fim do monopólio.
Vale lembrar que, a empresa GUERI-

NO SEISCENTO TRANSPORTES S.A,
foi eleita a segunda melhor empresa de ônibus do Brasil e a primeira do estado de São
Paulo, através da pesquisa promovida pela
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, onde foram
ouvidos mais de 21 mil passageiros, onde
os itens mais valorizados foram conforto,
segurança e higiene dos ônibus.
A tradicional politica de investimentos
da empresa adotada pelo seu fundador, o
saudoso empresário Guerino Seiscento foi
mantida com a constante renovação da frota que inclusive aconteceu recentemente. O
empresário João Carlos Seiscento e as irmãs
Irani e Márcia, reafirmaram o compromisso com a segurança dos passageiros com a
aquisição de carros modernos visando oferecer conforto e praticidade na hora de viajar o que sem duvida nenhuma conquistado
cada vez mais o carinho dos usuários.
Até o momento da publicação desta
matéria a decisão ainda não havia sido revertida e, nossa reportagem registrou nas
redes sociais algumas manifestações de
usuários revoltados com a liminar onde fica
clara a indignação dos passageiros. “Não é
pela força, é pelo carinho e pelo amor, pelo
trabalho e pela dedicação”. Confira algums
postagens...

Viagens de ônibus: as novas regras do setor rodoviário
O uso de máscara nas
viagens está recomendado,
mas não é obrigatório.
Saiba como as viações estão
lidando com cancelamento,
reembolso e troca de
passagem.
Considerados serviços essenciais pelo governo brasileiro, os ônibus interestaduais e intermunicipais continuam minimamente operando
durante a pandemia de coronavírus. Segundo a
Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI), apenas 10% das linhas interestaduais do país estão
em funcionamento.
Boa parte dessa redução se deve aos decretos
que estão sendo emitidos pelos governos estaduais, que suspendem total ou parcialmente a circulação dos ônibus rodoviários.

Quero cancelar ou remarcar minha viagem.
E agora?
Com a orientação de ficar em casa, muitas
pessoas que já possuíam viagens compradas estão optando por cancelar, remarcar ou solicitar o
reembolso de seus bilhetes.
Para isso, basta contatar a viação: a grande
maioria das empresas do setor está devolvendo
o dinheiro ou dando créditos para a compra de
novas passagens no futuro, sem multas ou cobrança de taxas.
“Infelizmente, nosso mercado não tem uma
cultura de muita antecipação de compra. Por esse
motivo, não posso dizer que essas remarcações
e cancelamentos foram o maior problema em
perda de receita. Sem dúvida a suspensão dos
serviços é o mais critico”, analisa Letícia Kitagawa, coordenadora do grupo de comunicação da
ABRATI.
A ClickBus, plataforma de venda online de
passagens rodoviárias, também garante em seu
site que está atendendo todas as solicitações de
reembolso.
Porém, a empresa oferece uma vantagem
para aqueles que optarem pela remarcação: o

cliente receberá um cupom com o valor pago
pela passagem e um bônus de R$ 10, que poderá
ser utilizado até o final de 2020.
Letícia afirmou que outras viações também
iniciaram campanhas pedindo a remarcação ao
invés do cancelamento.

Preciso viajar. O que está sendo feito para
garantir a segurança dos passageiros?
Pensando nas pessoas, que, por diversos motivos, realmente precisam viajar de ônibus nas
atuais circunstâncias, a ABRATI estabeleceu
um protocolo de medidas de segurança sanitária
que devem estar sendo seguidas pelas empresas
do setor.
Segundo a entidade, antes da viagem o passageiro deverá encontrar nos terminais filas espaçadas, álcool em gel nos guichês e funcionários
trabalhando com cabelo preso, máscara ou, em
alguns casos, viseira de acrílico. O uso das salas
vips foi temporariamente suspenso, já que poderia gerar aglomeração em um ambiente fechado.
Adicionalmente, alguns terminais têm realizado a medição de temperatura dos passageiros.
Aqueles que apresentarem febre serão proibidos

de embarcar. As empresas também têm feito
campanhas que incentivam o cliente a comprar a
passagem pela internet.
Dentro dos ônibus, a limpeza tem sido intensificada por meio de um produto que é borrifado
em todo veículo, incluindo as poltronas, os cintos
de segurança e os banheiros.
A maioria dos ônibus interestaduais possuem um de tipo ar-condicionado que, segundo a
ABRATI, é do mesmo modelo usado pelos aviões,
capaz de filtrar 99,7% dos microrganismos no ar.
Enquanto as empresas aéreas comerciais no
Brasil determinaram que ninguém embarca sem
máscara, nas viagens rodoviárias o uso do artefato é apenas uma recomendação. Assentos vagos
para aumentar o distanciamento social também
não estão previstos.
“Nós recomendamos que os passageiros
usem máscaras e até oferecemos máscaras descartáveis para aqueles que não tiverem trazido a
sua. Se o passageiro se negar a utilizá-la, recusamos seu embarque, mas estamos sujeitos a sermos multados, já que não existe uma lei que nos
ampare de proibir a entrada nos ônibus sem máscara”, argumenta Letícia Kitagawa, da ABRATI.

“A Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.
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Farra de flanelinhas na região central
evidencia o caos de uma cidade insegura.

Desde que a prefeitura municipal cancelou o convênio com a Legião Mirim de
Marília provocando o encerramento das
atividades da mesma em 1º de fevereiro de
2018 alegando a necessidade de modernização no sistema de zona azul na area central,
a luta para se conseguir uma vaga na região
central se tornou um caos
Na ocasião, a entidade, responsável pela
Zona Azul, demitiu cerca de 47 funcionários, sendo 35 deles jovens e adolescentes
que vendiam cartelas e fiscalizavam as áreas de estacionamento da cidade não dando
espaço para a ação de flanelinhas e, com o
imediatismo na venda das cartelas por tempo determinado.
De lá pra cá, o famoso “embromagion”
entrou em ação com o famoso problema dos
editais de licitação questionados pelo tribunal de contas, e, até a publicação desta
matéria nenhum novo sistema digital ou não
foi implantado e, com isso, as vagas são praticamente disputadas no tapa, ou por quem
chegar primeiro. Uma boa parte, são veículos de comerciantes ou comerciários que
deixam estacionados o dia inteiro muitas
vezes, impedindo que, um próprio cliente
ocupe a vaga. O que dizer então daqueles
que visitam a nossa cidade ?? Se não são
premiados com uma multa, acabam assediados pelos flanelinhas.
Enquanto isso, os motoristas de Bauru
(SP) já contam com um aplicativo de celular para utilização do estacionamento rotativo, conhecido como zona azul. A Emdurb,
empresa que administra o trânsito na cidade,
liberou em novembro de 2019 a plataforma
que funciona em smartphones dos sistemas
iOS e Android. Com o aplicativo “Rotativo
Bauru”, o motorista pode tanto comprar o
direito de estacionar quanto fazer a recarga
de créditos pré-pagos para utilização futura.
Pior que isso, é o caos em que se transformou os locais mais acessados como
avenida Tancredo Neves, Avenida das Industrias, Avenida Brasil, Avenida Nelson
Spielmam e pelos menos mais uma meia
duzia delas onde os ditos flanelinhas fazem
a lei, ou seja: ou você paga ou tem o seu
carro danificado. O fato ocorre em plena luz
do dia sem qualquer ação por parte daqueles
que além de multar os trabalhadores, deveriam não permitir esse tipo de abordagem.
Nos últimos dias entre as tantas, destacamos duas ocorrências, sendo uma na rua
Armando Salles de Oliveira quando um flanelinha teria abordado o motorista e se oferecido para cuidar de seu carro. O mesmo
se distanciou e ao entrar em uma loja próxima, visualizou o elemento subtraindo do
interior do veículo um celular e correndo em
seguida. Na busca pessoal, o celular não foi
encontrado, mas, havia 250 reais com ele,
que alegou ter vendido o celular da vítima
no camelô.
A outra também na área central quando,
policiais militares da Força Tática faziam
patrulhamento e avistaram um elemento

correndo, nas imediações da Avenida Nelson Spielmann. Logo que abordaram o rapaz, surgiram outras pessoas que estavam
no encalço dele e informaram que o mesmo
havia acabado de ameaçar com facas e roubar R$ 35 de duas pessoas na Rua Álvares
Cabral. Isso conota claramente a insegurança que reina na cidade.
GUARDA MUNICIPAL
é uma necessidade veemente.
Investir em segurança é algo prioritário
para qualquer “bom gestor” que se preocupa com a sua população. Um exemplo disso
vem da cidade de Ourinhos ( distante 93 quilômetros de Marília ) e, com uma população
de 116 mil habitantes, mas, que vai pagar
mais de R$ 307 mil para curso de formação
da Guarda Municipal de Ourinhos que ficará
a carga da Universidade Municipal de São
Caetano do Sul.
Em São Carlos ( distante 271 quilômetros de Marilia ), uma cidade com população
que já ultrapassou nossa cidade, estimada
em 252.000 mil habitantes, a guarda municipal foi   criada   no final de 2001 e sua
implantação fez parte do Plano Municipal
Integrado de Segurança Pública, idealizado
pela administração da época. As turmas de
guardas municipais são rigorosamente selecionadas através de concurso público e passam por um extenso programa de formação
e treinamento, que conta com a participação
de profissionais qualificados da área de segurança pública.
Em outras palavras, Marília já não tem
o protagonismo do interior paulista e está
perdendo até o posto regional, prova disso
foi quando perdeu o Comando da Policia
Militar justamente por falta de lideranças
políticas de verdadeira expressão e recentemente até o sistema operacional do 190. É
notório que a cidade registra um deficit no
seu efetivo de homens e viaturas nos bairros
periféricos e área central.
Embora tenha sido mais uma promessa de campanha da atual administração que
ficou só no papel , já há muitos anos se faz
necessário em nossa cidade a implantação
da Guarda Municipal que poderia em muito
auxiliar a policia militar no zelo dos prédios
publicos e principalmente nas ruas comerciais do municipio.
Infelizmente, nossa cidade caduca no
tempo e aos poucos se vê ultrapassada por
outras cidades justamente pela falta de competência de seus gestores que priorizam a
politicagem sem sequer se preocupar com
os reais problemas da cidade. É inadmíssivel um municipio com 235.000 mil habitantes não possuir um plano diretor de segurança publica, um plano diretor de mobilidade
urbana sabendo que existem recursos dísponiveis na esfera estadual e federal. Estamos
em um ano eleitoral, pautas como esta, devem ser analisadas pelo eleitor na hora de
avaliar seus candidatos, caso contrário, a
insegurança vai aumentar.
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Em Rio Preto, Zona azul não é problema e aplicativo
“estacione Digital” atinge marca de 60 mil cadastros.

O sistema Estacione Digital (E-digital)
ultrapassou nesta semana a marca de 60 mil
usuários. Até a última sexta-feira, dia 9,
eram 64.695 cadastros individuais ativos. A
ferramenta, que facilita a utilização do estacionamento rotativo, foi lançada em dezembro de 2018.
O consumo de horas por meio do aplicativo E-Digital vem aumentando mês a mês

o que, na avaliação do diretor-presidente da
Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb),
Rodrigo Juliano, indica duas mudanças no
comportamento dos usuários das vagas.
“Tem muitos motoristas que estão migrando do cartão físico para o digital, mas
também notamos um aumento significativo
no índice de respeito ao estacionamento rotativo. Só o nível de ocupação que caiu sig-

nificativamente por conta das suspensões da
cobrança durante a pandemia”, disse.
Os registros mensais da Empro Tecnologia & Informação – que desenvolveu e dá
assistência ao sistema – apontaram ritmo
constante de adesão ao aplicativo ao longo
do ano passado e desaceleração desde março, início da pandemia.
“Fizemos uma ampla campanha de divulgação que envolveu outdoor, panfletagem, faixas, criação de pontos de venda
próprios e até mesmo abordagem pessoal.
Tudo isso resultou neste montante”, afirma
o presidente da Emurb, Rodrigo Juliano.
Segundo ele, os pontos credenciados e o
Portal da Prefeitura são atualmente responsáveis pelas ativações de 15% dos tíquetes.
Os pontos de venda da Emurb (10%) e os
talões (2%). A venda de cartões pelos fiscais
E-digital atualmente representa 48% do total e o aplicativo, 25%.

instalação do sistema E-digital, que controla
o uso do estacionamento público na cidade.
Com a numeração, os motoristas não conseguirão mais acionar novos tíquetes após terem usado a vaga pelo tempo máximo, que é
de duas horas no Centro e três na Redentora.
O diretor-superintendente da Emurb,
Rodrigo Juliano, adiantou, no entanto, que
a restrição automática ao uso das vagas só
será colocada em funcionamento em dezembro para incentivar a rotatividade durante as compras de fim de ano.
“Na hora de acionar o tíquete, o motorista terá de informar o número da vaga. Caso
já tenha extrapolado o tempo, haverá a recusa no próprio sistema e o usuário terá de
tirar o carro da vaga”, explica.
Atualmente, esse controle é feito em forma de orientação pelos fiscais que atuam no
Estacionamento Digital. “Quando o agente
nota que a pessoa já utilizou pelo.

Numeração
A Emurb iniciou, no mês passado, o
processo de numeração das vagas do estacionamento rotativo no Centro e no bairro
Redentora. Essa identificação é necessária
para a implantação de mais uma etapa da

Infração
De acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), desrespeitar o estacionamento rotativo é infração grave que sujeita
o motorista à multa de R$ 195,23 e gera 5
pontos na carteira.

Prefeitura de Lins recebe Prefeitura de Tupã posiciona
doação de veículo para a totens com álcool em gel em
espaços públicos.
Guarda Municipal.

Pelos lados de Lins, a segurança também é prioridade e, tal esforço acaba sendo
reconhecido em todo o estado, tanto é que,
o Prefeito Edgar de Souza, o Secretário de
Negócios Administrativos, Lucas Pavezzi
e o Chefe da Guarda Municipal, Márcio
Santos, realizaram a entrega de uma viatura para a Guarda Municipal Patrimonial de
Lins.
O veículo Fiat Doblo, foi recebido em
doação pela Delegacia da Receita Federal
de Araçatuba - SP, para o Município de
Lins, fruto do bom relacionamento mantido

entre as duas instituições.
A viatura foi caracterizada e equipada
pelo município e passará a atuar nas rondas,
sendo também responsável pela realização
das operações por Drone.
“Com a nova viatura, a Guarda Municipal passa a ter 5 viaturas oficiais, sendo
2 motos e 3 carros, o que possibilitará a
ampliação de rondas de próprios públicos.
Agradeço ao Delegado da Receita Federal
de Araçatuba, Sr. Tarsis Araujo Bueno pelo
empenho em auxiliar na demanda do município”, destacou o chefe do executivo.

Não bastam discursos ou lifes em redes
sociais, é necessário ações efetivas demonstrando uma clara preocupação com a situação. Mais um belo exemplo, vem da cidade
de Tupã, onde a Prefeitura de Tupã começou
a disponibilizar totens com álcool gel para a
higienização das mãos. Os equipamentos,
que ficarão disponíveis em locais estratégicos e já pré-estipulados pelo Executivo,
servirão para auxiliar no enfrentamento ao
novo Coronavírus.
Os novos totens possuem um sistema
que permite ao usuário fazer a esterilização
das mãos de forma simples e prática: basta pressionar o pedal de acionamento e um
punhado de álcool em gel é liberado para a
higienização das mãos.
Além da praticidade do novo equipamento durante a utilização, o funcionamento também é conveniente ao momento atual, já que
não é necessário nenhum contato com o dis-

positivo durante o funcionamento. Desta maneira, é possível minimizar ainda mais o risco
de infecção por meio do contato com objetos.
Até o momento, o poder Executivo adquiriu 50 dispositivos, que serão distribuídos nas Secretarias Municipais de Assistência Social, Desenvolvimento Econômico e
Comércio Exterior, Saúde e de Educação e
Paço Municipal.
Além dos prédios com atendimentos,
a Prefeitura priorizou a disponibilização
de totens durante a realização das feiras
livres. Isto devido ao local apresentar grande fluxo de atendimentos e circulação de
pessoas ao decorrer do dia, assim como os
prédios que já receberam e ainda irão receber os dispositivos.
A ação é para contribuir com as diversas
medidas adotadas pela Administração para
combater e novo Coronavírus e preservar a
saúde de toda a população tupãense.
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Saque do FGTS emergencial começa quando?
Confira calendário completo!

O FGTS emergencial foi liberado para
minimizar os problemas financeiros trazidos pela pandemia de Covid-19. Porém,
para evitar aglomerações, foram estipuladas
duas datas diferentes para o recebimento:
uma para depósito e outra para saque. O
valor está sendo depositado em uma conta
poupança digital para os beneficiários, mas
que só poderão sacar ou transferir na data
estipulada pelo calendário.
Essa conta poupança digital é criada automaticamente pela Caixa Econômica Federal (CEF) de forma gratuita.
Todos os trabalhadores que possuam
saldo em sua conta de FGTS, têm direito
ao recebimento. O limite de saque é de um
salário mínimo, que atualmente está em R$
1.045. Basicamente, mesmo que o usuário
tenha mais saldo, ele só poderá sacar dentro
desse limite.

A preferência é que os saques sejam
feitos nas contas inativas e só utilizem as
ativas se o valor não alcançar os R$ 1.045.
Além disso, os valores serão retirados, primeiramente, das contas com menor saldo.
Lembrando que as datas dos depósitos
só acabam em 21 de setembro. Além disso,
é preciso lembrar que, o calendário segue o
mês de nascimento dos trabalhadores.
Com o dinheiro nas contas digitais, o
usuário pode movimentá-lo através do aplicativo Caixa Tem. Mesmo sem poder sacar,
é possível utilizar o valor através do pagamento de contas e boletos, compras em lojas
virtuais e até mesmo em estabelecimentos
físicos.
O app pode ser baixado de forma gratuita através das lojas Google Play Store e
Apple Store (Iphone). Ele está disponível
para usuários Android e iOS.

PIS/PASEP de 2019-2020 não foi
sacado? Ainda dá tempo de receber!

O PIS/PASEP 2019-2020 tinha o prazo
final de retirada até o dia 29 de maio deste ano. Porém, a Caixa Econômica Federal
(CEF) prorrogou até 24 de setembro a possibilidade de saque do abono salarial deste
exercício.
De acordo com a instituição, mais de 2
milhões de brasileiros ainda não efetuaram
o saque, o que gera R$ 1,3 bilhão. A ideia é
dar a oportunidade para quem está com dificuldades por conta da crise.
Segundo a Caixa, todos os trabalhadores que não sacaram até a data limite, terão
a oportunidade de fazer isso agora. Com a
liberação do PIS/PASEP de exercício 20202021 os beneficiários poderão efetuar o saque dos dois anos.
Em resumo, as novas datas de saque seguem o mesmo calendário previsto para este
ano, de acordo com o mês de aniversário,
para aqueles trabalhadores que são da iniciativa privada e recebem o PIS.
No caso dos servidores públicos, o calendário segue o final do número de inscrição e são beneficiados pelo PASEP.
Vale lembrar também, que os pagamentos do PIS são feitos pela Caixa e o PASEP
é realizado pelo Banco do Brasil (BB).
Os beneficiários que têm contas nesses
bancos, já receberam o valor creditado automaticamente no último dia 30. Os demais,
devem seguir os calendários.
Vale lembrar que, como já citado, o
calendário segue as mesmas datas do PIS/
PASEP 2020-2021.

No caso do PASEP de exercício 20192020, pago a servidores no Banco do Brasil, cerca de 360 mil abonos de 2019/2020
estão disponíveis para saque, desde 1º de
julho. Lembrando que, os correntistas do
banco já receberam.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calendário da nova oportunidade de
sacar o PIS/PASEP 2019/2020
Nascidos em Julho: Recebem a partir de
16/7/2020 até 30/6/2021
Nascidos em Agosto: de 18/8/2020 até
30/6/2021
Nascidos em Setembro: de 15/9/2020 até
30/6/2021
Nascidos em Outubro: de 14/10/2020 até
30/6/2021
Nascidos em Novembro: de 17/11/2020
até 30/6/2021
Nascidos em Dezembro: de 15/12/2020
até 30/6/2021
Nascidos em Janeiro: de 19/1/2021 até
30/6/2021
Nascidos em Fevereiro: de 19/1/2021 até
30/6/2021
Nascidos em Março: de 11/2/2021 até
30/6/2021
Nascidos em Abril: de 11/2/2021 até
30/6/2021
Nascidos em Maio: de 17/3/2021 até
30/6/2021
Nascidos em Junho: de 17/3/2021 até
30/6/2021

Acompanhe abaixo o calendário oficial para saque do FGTS emergencial:

PROVA DE VIDA:
Aposentados do INSS precisarão
cumprir novas regras de
cadastramento. Veja quais!

O governo tomou mais uma medida para
reduzir as chances de contaminação por coronavírus pelos aposentados do INSS. Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) do
último dia 8 de julho , a suspensão da obrigatoriedade do recadastramento anual para aposentados e pensionistas até o dia 30 de setembro.
Anteriormente, a suspensão estava marcada até o dia 16 de julho e o Ministério da
Economia resolveu aumentar o período. A
ideia é evitar ao máximo que idosos estejam
em situação de risco durante a pandemia.
Vale ressaltar que, essa nova medida,
no entanto, não afeta o recebimento de proventos pensões dos beneficiários. Principalmente para aqueles que fizeram aniversário
a partir de janeiro de 2020 e ainda não puderem efetuar o recadastramento anual.
Caso tenha acontecido de algum beneficiário ter tido seu pagamento suspenso por
esse motivo, saiba que o valor voltará a ser
pago. Mas para ter o benefício restabelecido, é preciso efetuar uma solicitação.
Veja como os aposentados do INSS
podem solicitar o retorno do pagamento:
O primeiro passo é que o usuário acesse
o Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe),
através do endereço https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/;

Em seguida, ele deve selecionar a opção
“Requerimento”;
Depois, vá para “Restabelecimento de
pagamento – Covid-19”;
Por último, o beneficiário receberá um
comunicado do deferimento ou não do seu
requerimento por e-mail enviado automaticamente pelo Sigepe.
Vale lembrar que o ideal é evitar de
deslocar até uma agência do INSS. Por
isso, em caso de qualquer dúvida ou dificuldade, o ideal é entrar em contato pelos
canais digitais.
Esse contato pode ser realizado pelo
Meu INSS ou pelo telefone 135. O Meu
INSS funciona através de uma página da internet ou até mesmo pelo aplicativo.
O aplicativo pode ser baixado de forma gratuita e está disponível para usuários
Android e iOS (Iphone). O usuário precisa
acessar a Google Play Store ou Apple Store
para ter acesso ao app.
A reabertura das agências do INSS estava prevista para o meio de julho, mais precisamente dia 13. Porém, no último dia 7, o
governo anunciou que a data foi adiada para
o dia 3 de agosto.
Por isso, é importante que os beneficiários só procurem ajuda presencial, caso seja
imprescindível.
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O MAPA DA MINA:

Desvendamos para você os caminhos para comprar
mais e melhor no Brás, o maior centro de compras
populares da América latina.

No Brasil, a taxa de desemprego passou de
11,6% para 12,9% no trimestre encerrado em
maio, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas a real dimensão da
crise está escondida em outros números e pode
mostrar uma realidade ainda pior até o final deste mês e inicio de agosto. Entre março e maio,
por exemplo, o país perdeu quase 8 milhões de
postos de trabalho, um recorde. Desse total, 74%
ou quase 6 milhões são de trabalhadores informais – um dos grupos mais atingidos pela crise.
Muitas portas de trabalho foram fechadas
e não mais abrirão. Com isso, será grande o
numero de pessoas partindo para a economia
informal como fórmula de sobrevivência. Por
esta razão, o JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA embarcou em um bate e volta para São
Paulo e descobriu para você o mapa da mina
para efetuar suas compras e começar seu negocio, ou, simplesmente para passear e investir no
seu guarda roupa.
Onde comprar no Brás é dúvida de muitos
brasileiros que vêm de todos os lugares do Brasil para comprar e revender seus produtos em
suas cidades. Isso porque os valores são muito
baixos, ótimos para quem tem um negócio, seja
online ou físico. Por este motivo, muitos ônibus fretados partem de Marília com destino a
São Paulo com um numero cada vez maior de
pessoas.
O Brás é um dos principais centros de comércio popular da cidade de São Paulo. A origem do nome se dá a José Brás, um português
que era proprietário de uma chácara na região. O
Brás começou a ganhar tamanho com a chegada
dos imigrantes no século 17, maior parte deles
italianos.
A partir da década de 40, o bairro do Brás
começou a receber milhares de nordestinos, que
procuravam uma vida melhor na capital paulistana e se fixaram na região. Hoje em dia o bairro
abriga dezenas de lojas por diversas ruas, sinônimo de compras baratas.

Onde se hospedar no Brás
Para quem vai conhecer e fazer compras
no Brás, a melhor opção é se hospedar próximo às ruas principais de comércio ou num lugar
que seja acessível através de transporte público
como o metrô. Aqui vamos mostrar algumas opções de onde se hospedar no Brás para fazer a
sua visita ainda mais completa.
Algumas opções de hotéis confortáveis, bem
legais e muito perto das principais ruas de compras são o Total Hotel, o Travel Inn Bras e o
Hotel Mega Polo. Todos na faixa dos R$250 a
diária para duas pessoas com café da manhã incluído. Quem deseja se hospedar num lugar bem
mais em conta pode ficar no Hostel78 com diária
de R$ 45 no dormitório compartilhado.
O Hotel & Hostel Alvorada do Sol é uma opção de hostel mais estiloso com diárias a partir
de R$ 80 para a cama em dormitório compartilhado e o OYO 103 Any Hotel é um hotel 2 estrelas com diárias a partir de R$ 150 para o quarto duplo. Ambas as opções são um pouco fora
do Brás, mas é possível ter acesso caminhando.
Mais opções de onde se hospedar no Brás
estão na lista do Booking. Os bairros ao redor do
Brás são Pari, Centro e Mooca.
Como chegar no Brás
As linhas do metrô e do trem da CPTM param na estação do Brás que fica colado ao bairro
e às principais ruas. Evite ir de carro já que o
trânsito é caótico na região e o estacionamento
custa caro.
O que comprar no Brás
Normalmente as pessoas que visitam o Brás
vão em busca de roupas baratas de todos os tipos. Abaixo listamos o que comprar no Brás
para revender ou para você mesmo:
• Roupas em geral
• Calça jeans
• Biquini
• Enxoval de bebê
• Roupa infantil
Onde comprar no Brás:
Principais ruas
Saber onde comprar no Brás pode ser um
desafio para quem não conhece a região. Separamos uma listinha com as principais ruas do Brás,
para que suas compras sejam feitas com muito
mais agilidade.

Uma das ruas mais movimentadas do Brás
onde você vai achar de tudo.
Rua Oriente
São diversas galerias com lojinhas vendendo
peças populares e baratas. É nela que também ficam as poucas lojas com moda masculina no Brás.
Rua Maria Joaquina
É a rua do Brás que concentra muitas lojas
que vendem jeans.
Rua Bresser
É famosa pelas lojas de marca e outlets.
Compras no Brás: Melhores lojas
Lojão do Brás
Uma das mais famosas lojas do Brás, é possível achar centenas de lojas vendendo roupas
a preços irrisórios. Existe desde 1995 e vende
moda masculina, feminina, infantil, além de
cama, mesa e banho. São diversas lojas espalhadas pelo estado de São Paulo.
Endereço: Largo da Concórdia, 88 – Brás /
São Paulo – SP.
Feirinha da Concórdia
Para quem procura onde comprar no Brás,
esse é o lugar ideal. São centenas de boxes vendendo roupas populares a partir de R$5, muito
barato. Ela tem toda a infraestrutura de lojas,
junto com praça de alimentação, banheiros, provadores, caixa eletrônico e até estacionamento
no local.
Endereço: Rua do Gasômetro, 873 – Brás /
São Paulo – SP.
Mega Polo Moda
Uma dos maiores lojas do Brás com vendas
no atacado, a Mega Polo Moda é na verdade um
shopping com mais de 400 lojas que vendem de
tudo. Junto a ele você ainda tem toda a comodidade de se hospedar no Hotel Mega Polo, que
fica junto ao shopping.
Endereço: Rua Barão do Ladário, 566/670 –
Brás / São Paulo – SP.

Rua Miller
Essa rua é especializada em moda feminina
com peças de qualidade.

Woodlouse
A Woodlouse é uma loja especializada em
roupa de luxo masculina, vendendo as melhores
marcas nacionais e internacionais tudo em um
só lugar. Estão há mais de 50 anos no mercado e
são referência na região.
Endereço: Rua Oriente, 724 – Brás / São
Paulo – SP.

Rua Rubino de Oliveira e
Rua Barão de Ladário
É a rua que concentra as lojas voltadas para
lojistas, que vendem apenas no atacado.

BDS Outlet
Roupas de surf e skate são a especialidade
dessa que além de loja é outlet. Você vai encontrar as principais marcas do mercado nacional e

Rua Maria Marcolina

internacional por lá. O único porém é que eles só
vendem grife masculina.
Endereço: Rua Bresser, 1372 – Brás / São
Paulo – SP.
Como comprar no Brás pela
internet
Já sabe mais ou menos o que quer e não quer
ter o trabalho de ir até o Brás? É possível fazer
suas compras online sem sair de casa. Muitas das
lojas oferecem compras online e algumas delas
só vendem online, veja as principais abaixo.
Feira da Madrugada
Um dos maiores sites de venda online do
Brás, a Feira da Madrugada vende de tudo um
pouco e não foca apenas em roupas. Além de
moda masculina, feminina e infantil, eles também vendem eletrônicos, utensílios domésticos
e acessórios. Eles garantem que qualquer compra feita no site é enviada em até 48 horas.
Ascona
A Ascona é uma loja especializada em moda
infantil que está há mais de 25 anos no mercado.
É a maior revendedora nessa categoria e atualmente está vendendo online por WhatsApp, mas
seu site vai entrar em funcionamento em breve.
Giro no Brás
A loja online funciona há pouco mais de 3
anos, onde vendedores da região revendem seus
produtos online. Na loja online você vai achar
tudo voltado a moda masculina, feminina e infantil, além de produtos voltados a beleza e saúde.
Dicas para comprar no Brás

• Não é possível experimentar as roupas na
maior parte das lojas;

• A maioria só aceita dinheiro vivo, evite cartões;
• De manhã é o melhor horário para andar pelas
ruas do Brás;

• As lojas só abrem de manhã nos sábados e
feriados;

• Elas não abrem aos domingos
Dicas de segurança
Os furtos são comuns na região e já apareceram nos principais jornais do país. Eles acontecem na maior cara de pau no Brás, mas tomando
algumas precauções é possível fazer suas compras com segurança.
• Tente ir acompanhado
• Não exponha objetos eletrônicos ou use
relógios/jóias aparentes;
• Se for de mochila, use-a virada para frente;
• Leve uma doleira escondida dentro da roupa
com documentos e dinheiro;
• Evite usar carteira no bolso de trás;
• Fuja da muvuca e não deixe ninguém
encostar em você.
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Os 10 filmes mais pirateados
da semana.

Saiba quais foram os filmes mais buscados por usuários em sites de torrent
Toda semana, o site TorrentFreak divulga a lista dos filmes mais procurados e
baixados por usuários de sites de torrent. Já
quem ficou na liderança da vez foi o título
“Greyhound”, que mostra o capitão Ernest
Krause liderando um comboio de navios
durante a segunda guerra mundial com a
missão de levar alimentos e suprimentos
para seus aliados. Confira a lista completa
abaixo junto com um trailer para cada uma
das produções:
1. Greyhound
2. The Old Guard
3. Hamilton
4. The Outpost
5. Scooby! - O Filme
6. Palm Springs
7. Irresistible
8. Relíquia
9. You Should Have Left
10. Archive

“Amor de Mãe” pode ter cenas
gravadas pela internet.

A Globo descobriu um novo recurso
para facilitar a produção de suas obras em
tempos de isolamento social. Assim como
fez na série estrelada por Bruno Mazeo,
“Diário de um Confinado”, a emissora também decidiu gravar cenas pela internet para
a novela “Amor de Mãe”.
Segundo o colunista Fefito, Manuela Dias decidiu usar o recurso para poder
abordar o coronavírus na história e também
preservar a saúde de alguns atores. O re-

curso será utilizado por
membros do elenco que
moram fora do Rio de
Janeiro, assim eles não
precisarão fazer viagens interestaduais para
trabalhar. Além disso,
uma nova personagem
surgirá em “Amor de
Mãe” por meio de chamadas em vídeo.
Eliane
Giardini
entrará na novela das
21h como a mãe das
personagens de Taís
Araujo, Débora Lamm
e Clarissa Kiste. Ela
viverá na Europa e
conversará com as três
filhas pela internet.
Além desse recurso, a Globo também
está se preparando para seguir os novos
protocolos de saúde e isolamento com
menos pessoas na equipe e nos sets de
gravação. Também foi pedido aos atores
que já cheguem nos estúdios com os figurinos. A previsão era que os trabalhos de
“Amor de Mãe” voltassem no dia 27 de
julho, mas a expectativa é que o retorno
atrase em uma semana.
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Lançamentos da Netflix nesta
última quinzena de julho: veja
filmes e séries que estão chegando.

Os lançamentos da Netflix em julho de
2020 foram divulgados.
Entre as séries, as novidades incluem
novos episódios de “The Umbrella Academy”, “Good Girls” e a temporada final de
“As Telefonistas”, além de diversas produções inéditas. Entre os filmes, destacam-se
“Sniper Americano”, vencedor de um Oscar, e “Homem-Aranha: De volta ao lar”.
Além disso, fãs da comédia romântica teen
“A Barraca do Beijo” vão gostar de saber
que o longa ganhou continuação.
Filmes
24/7: A Barraca do Beijo 2
24/7: É o Bicho
30/7: Harry Potter e a Câmara Secreta
Séries
21/7: Como vender drogas online (rápido)
(seg. temp.)
24/7: Vem Cantar! Espanha
26/7: Good Girls (terceira temporada)
31/7: The Umbrella Academy (seg. temp.)
31/7: Vis a vis: El Oasis
31/7: Ninguém Mandou
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Como fixar um comentário no Instagram.
A rede social disponibilizou uma função
para você deixar até três comentários fixos
em suas publicações. Confira como usá-la!
O Instagram é uma das principais redes sociais do momento, sendo uma ótima opção para as pessoas postarem fotos
e pequenos vídeos a serem compartilhados
com os amigos. Por sua vez, é claro, muita
gente acaba fazendo comentários nas publicações feitas por lá, sendo que alguns
deles podem ser mais importantes ou de
algum valor para você.
A boa notícia da vez é que o Instagram
começou a liberar para seus usuários um recurso para que os comentários possam ficar
fixos por lá, o que é uma boa solução para
você deixar algo que não deve passar desapercebido em destaque. A seguir, confira
como fixar comentários no Instagram.

Importante
O Instagram começou a liberar a função
para deixar comentários fixos nesta semana em seus aplicativos para Android e iOS
(sistema do iPhone) e ela pode ainda não
estar aparecendo para todos. Aqui, vale notar, você pode fixar apenas os comentários

simples, mas como explicamos acima, este
recurso só está disponível em sua versão
para celulares, ou seja, você não consegue
deixar um comentário fixo ao acessar a
Instagram pelo navegador no computador.
Confira o passo a passo:

de outros usuários, ou seja, você não pode
tornar fixo um comentário próprio nas suas
publicações. Além disso, o Instagram estipulou o limite de 3 comentários fixos por
publicação.
Nos testes realizados, a função de fixar
um comentário estava disponível em todos
os aparelhos e contas testadas. Entretanto, a

opção de fixar um comentário ao deslizá-lo
para a esquerda e tocar no “pino” só apareceu no aplicativo para iOS.
Como fixar um comentário
no Instagram
O processo para deixar um comentário
fixo em uma publicação no Instagram é bem

1. Acesse a Google Play ou App Store e
atualize o Instagram para a última versão
disponível;
2. Agora, abra o aplicativo normalmente e
toque no ícone do seu perfil;
3. Procure a publicação desejada, toque
nela e vá para a parte dos comentários;
4. Já no comentário desejado, toque e segure sobre ele para fixá-lo. Caso apareça uma
mensagem, assim como sugere a imagem
abaixo, toque em “Fixar comentário”;
5. Caso prefira, também é possível fixar
um comentário no Instagram ao deslizá-lo
para a esquerda. Entretanto, assim como
informamos anteriormente, esta opção só
funcionou em nossos testes no iPhone.
Pronto! Agora, você já sabe como deixar
um comentário fixo no Instagram em suas
publicações.

Como encontrar e baixar as
5G da Claro já está disponível no Brasil.
apenas algumas localidades de Sharing (ou, em tradução livre Compartilhamenfigurinhas animadas do WhatsApp. São NoPauloentanto,
e Rio de Janeiro devem contar com to Dinâmico de Espectro).

O WhatsApp liberou os pacotes de figurinhas animadas para serem utilizados em
seu aplicativo estável. Saiba como identificá-los e baixá-los!
O WhatsApp é um dos aplicativos prediletos dos brasileiros para entrar em contato e conversar com seus amigos, colegas
de trabalho e outras pessoas. Por sua vez,
algo que faz bastante sucesso por lá são as
figurinhas, que antes eram apenas estáticas,
mas passaram a serem animadas na última
versão do programa.
As opções de pacotes, por enquanto, ainda são um pouco limitadas, mas já é possível se divertir com elas. A seguir, veja como
identificar e baixar os pacotes de figurinhas
animadas do WhatsApp.
Importante
As figurinhas animadas começaram a
ser iberadas na versão estável do WhatsApp
hoje (8), mas elas podem demorar até ficarem disponíveis para todos. Nos testes realizados pelo Olhar Digital, as figurinhas ani-

madas foram utilizadas com sucesso em um
celular com o Android após o aplicativo ser
atualizado. Já no iOS, mesmo ao atualizar o
programa, não foi possível fazer as figurinhas animadas funcionarem ou aparecerem.
Como encontrar e baixar as figurinhas
animadas do WhatsApp
O processo para saber se o pacote de figurinhas do WhatsApp é animado ou não é
bem simples, sendo que você pode identificar isto através de um pequeno ícone. Confira:
1. Certifique-se de que o WhatsApp esteja atualizado para a sua última versão na
Google Play ou na App Store;
2. Abra o programa normalmente e entre
em uma tela de conversa;
3. Agora, toque no ícone do “emoji” ao
lado do campo de mensagens e selecione a
opção de figurinhas;
4. Ao lado da seleção de pacotes, toque
no ícone de “+” e, agora, procure pelos pacotes que estão com o ícone de um “play”,
assim como mostra a imagem abaixo;
5. Selecione o pacote desejado e toque
em “Baixar”. Aqui, vale lembrar, as animações dos pacotes não podem ser pré-visualizadas, ou seja, elas só aparecem depois que
as figurinhas já estão instaladas;
6. De volta a tela de conversa, você já
poderá utilizar o pacote de figurinhas animadas.
Pronto! Agora, você já sabe como identificar e usar um pacote de figurinhas animadas no WhatsApp. Até o momento, nos testes realizados, ainda não foi possível criar
um pacote de figurinhas animadas personalizado com programas de terceiros, entretanto, assim que tivermos novidades sobre o
assunto, um tutorial de como criá-los deverá
ser publicado.

a rede
A própria Claro anunciou a chegada de uma
rede 5G DSS ao Brasil. Apesar de não ser a conexão de quinta geração definitiva, a implementação promete velocidades até 12 vezes maiores
do que as disponibilizadas no 4G convencional.
Apenas aparelhos habilitados para receber a
conexão de quinta geração poderão usufruir da
velocidade prometida – como o aparelho Motorola Edge, que chegou às lojas oficialmente no
último dia 14.
Em São Paulo, a cobertura da tecnologia está
disponível na região da Avenida Paulista e Jardins. Algumas semanas depois, a ideia é estender
a disponibilização para outras regiões com maior
demanda de tráfego, como Campo Belo, Vila
Madalena, Pinheiros, Itaim, Moema, Brooklin,
Vila Olímpia, Cerqueira César, Paraíso, Ibirapuera, região da Avenida Berrini e Santo Amaro.
No Rio de Janeiro, os primeiros pontos de
cobertura estão em Ipanema, Leblon e Lagoa.
Como projeto de implementação futura, devem
receber a conexão toda a orla, do Leme até a
Barra da Tijuca, passando pelo Jardim Oceânico,
Joá, São Conrado e Copacabana.
De acordo com a Claro, os locais para a primeira implementação foram escolhidos de acordo com as demandas atuais de tráfego, presença
de infraestrutura modernizada – utilizada para a
chegada do 4.5G -, além da maior incidência de
smartphones de última geração.
Entenda o 5G DSS
Assim como o 4,5G (ou LTE Advanced) foi
uma evolução natural do 4G e já é ofertado por
quase todas as operadoras nacionais, a adoção
da tecnologia DSS anunciada pela Claro também pode ser encarada como mais um degrau na
evolução das redes de telecomunicações móveis
rumo ao 5G. Apesar do nome da oferta, a diferença está na sigla “DSS”, de Dynamic Spectrum

O que a tecnologia (DSS) faz é redistribuir as
faixas de frequências já disponíveis e utilizadas
na rede 4G. Assim, as operadoras não precisam
necessariamente esperar o licenciamento do 5G
no país para começar a dar os primeiros passos
nesta direção. Nos Estados Unidos, por exemplo,
AT&T e Verizon também utilizam o compartilhamento de espectro em suas redes 5G.
O mais interessante é que o 5G através do
compartilhamento dinâmico de espectro, o DSS,
promete uma experiência muito superior ao usuário se comparado ao atual 4G disponível no país.
Chegada do 5G
A conexão oferecida pela operadora, apesar
de prometer velocidade superior, ainda não é o
5G de fato. A tecnologia de quinta geração, que
teve o leilão de espectro confirmado para o primeiro semestre de 2021, vai permitir a adição do
espectro de 3,5 GHz e das faixas de ondas milimétricas.
Por se tratar de uma faixa com frequência
muito baixa, será necessário a implantação de
uma grande quantidade de antenas. Tudo isso
para garantir boa cobertura e capacidade para suportar os acessos simultâneos.
Outra evolução necessária é a virtualização
de funções de rede. Isso deve ocorrer para que
aconteça uma redução de latência. Para seja possível, deve-se descentralizar o core para datacenters mais próximos dos clientes – etapa conhecida como edge computing.
Por fim, o Brasil enfrenta um empecilho
na obtenção de parte da infraestrutura necessária para a chegada do 5G por aqui. Os Estados
Unidos pressionam diversos países para que não
façam negócios com a Huawei, empresa chinesa
que fornece equipamentos para a implementação. Como justificativa, há medo de que a empresa utilize a infraestrutura fornecida para espionar
a telecomunicação dos países.
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Conheça 5 erros para não cometer em
empresas durante a pandemia.

Em meio a pandemia do novo coronavírus, muitas empresas enfrentam problemas
e tentam se reinventar para se adaptar a situação.
Celson Hupfer, doutor em psicologia
social e CEO da Connekt, plataforma inteligente de recrutamento digital, afirma que
é fundamental se remodelar nessa época.
“Ainda existe muita gente patinando nessa
nova realidade. Enquanto inúmeros negócios trouxeram inovação e novidades, outras
caíram para o esquecimento”, opina.
Hupfer afirma que os líderes têm um papel fundamental em meio a uma crise e são
responsáveis tanto desenvolvimento e permanência de um negócio e também no cuidado com a equipe. Ele listou os cinco piores
erros cometidos durante a pandemia. Confira:
Não focar nas necessidades do
consumidor
Como o mercado mudou, as necessidades dos consumidores também sofreram alterações. O que deixou muita empresa a ver
navios foi a simples atitude de não prestar
atenção no seu cliente. As dores, os anseios

sempre se manter próximo a equipe e pensar
em quais atividades podem ser implementadas dentro de uma empresa para motivar e
engajar as pessoas”, indica.

Não se posicionar
Uma empresa que não se posiciona, não
se reinventa e não cria novos planos estratégicos tem tudo para ficar para trás neste
momento. Além de se tornar ignorante no
sentido de não considerar um momento de
crise e pandemia com mudanças no comportamento de colaboradores e mercado,
ela pode perder visibilidade, investimentos,
parcerias, lucro e até colaboradores.

e a mudança de comportamento deles são
pontos fundamentais.
Não automatizar processos
Não automatizar processos e ignorar as
ferramentas tecnológicas é, sem dúvida, um
dos piores erros de uma empresa durante a
pandemia.

Não atentar-se à equipe
A engrenagem que faz todo um negócio
girar são as pessoas de uma equipe. Outro
erro dos líderes é o de ignorar as pessoas
dentro de uma empresa. “Liderança não é só
gerir uma empresa, mas é também reconhecer esforços e resultados dos colaboradores
dentro de uma organização. Uma dica é

Esquecer de aproveitar as oportunidades
que a crise proporciona
A crise no geral não é bem vista, porém, uma empresa não deve deixar de
existir, mesmo no ápice dessa situação.
Portanto, a dica é sempre olhar o mercado
e tentar cavar uma oportunidade, é nesse
momento que os empreendedores precisam inovar, olhar seu negócio como um
todo e explorar o mercado.

Quem são os empresários que ganham
com cloroquina no Brasil.

Dados do Sindicato da Indústria de
Produtos Farmacêuticos mostram
que o consumo de cloroquina pelos
brasileiros cresceu 358%.
A campanha do presidente Jair Bolsonaro a favor da cloroquina ajudou a empurrar
os negócios de cinco empresas autorizadas
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a produzir o medicamento
no País. Eles não informam quanto o faturamento aumentou, mas dados do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos
(Sindusfarma) mostram que o consumo de
cloroquina pelos brasileiros cresceu 358%
durante a pandemia. A alta acompanha o
crescimento nas vendas de máscaras e álcool em gel, cujo uso é recomendado no

mundo todo. A cloroquina, ao contrário,
coleciona mais críticas do que apoio na comunidade científica.
Recomendada para tratar malária, artrite e lúpus, ela passou a ser utilizada por
pacientes com coronavírus após relatos de
resultados positivos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma, contudo, que
a substância é ineficaz no tratamento da
covid-19.
O laboratório Aspen, do empresário Renato Spallicci, triplicou em abril a produção
de Reuquinol, à base da substância, aproveitando a onda criada por Bolsonaro. Em 26
de março, a caixinha do produto apareceu
no mundo todo ao ser exibida pelo presidente num encontro virtual com líderes do
G-20. Militante bolsonarista, daqueles que
gostam de compartilhar na internet o que o
presidente faz, Spallicci aproveitou as redes
para divulgar as imagens do presidente exibindo seu remédio.
Quando foi diagnósticado positivo para
covid-19, Bolsonaro voltou a exibir uma caixinha de hidroxicloroquina durante uma de
suas lives. “tomei um comprimido de cloroquina. Recomendo que você faça a mesma
coisa. Sempre orientado pelo médico. É um
testemunho meu: tomei e deu certo, estou
muito bem”, afirmou o presidente. “No meu
caso deu certo. Não estou ganhando nada
com isso. Não tenho nenhum negócio com
essa empresa”, justificou.
Desta vez, o remédio exibido era a versão genérica do medicamento, produzida

pela EMS. A empresa faz parte do grupo
controlado por Carlos Sanchez, também
dono do laboratório Germed, outro autorizado a vender a cloroquina no País. O empresário está na lista da revista Forbes como
o 16.º homem mais rico do Brasil e uma fortuna avaliada em U$ 2,5 bilhões.
Sanchez participou de duas reuniões
com Bolsonaro desde o início da pandemia. O último encontro, virtual, ocorreu
em 14 de maio. Antes, em 20 de março, Bolsonaro já havia se reunido com o
dono da EMS e outros empresários, também por videoconferência, para discutir
a pandemia do coronavírus. O encontro
ocorreu no mesmo período em que o presidente passou a amplificar a divulgação
da hidroxicloroquina em declarações e
nos canais oficiais.
Outro fabricante de cloroquina, o empresário Ogari de Castro Pacheco viu o laboratório Cristália, do qual é cofundador,
ser prestigiado pessoalmente pelo presidente no ano passado. Filiado ao DEM, Pacheco é segundo-suplente do líder do governo
no Senado, Eduardo Gomes (MDB-TO), e
eleitor de Bolsonaro.
Na ocasião, a convite de Pacheco, o
presidente participou da inauguração de
uma das plantas do laboratório. Durante a
cerimônia, Bolsonaro parabenizou o empresário pela “coragem de erguer” o empreendimento.
Pacheco cita, em declaração no site da
empresa, o fato de a pandemia ter levado a

um “crescimento sem precedente de venda de medicamentos”. Segundo o senador
Eduardo Gomes, o empresário está internado com covid-19 e fez uso do medicamento
que vende.
Trump
O único laboratório estrangeiro autorizado a vender cloroquina no País é o francês Sanofi-Aventis, que tem o presidente
dos EUA, Donald Trump, como acionista.
A exemplo de Bolsonaro, Trump é entusiasta do medicamento. Em abril, o jornal
The New York Times publicou reportagem
na qual questiona se a defesa do presidente
americano da cloroquina estaria relacionada
à saúde ou aos seus negócios.
O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, compartilhou uma
foto de uma caixa de cloroquina da marca Plaquinol, da empresa da qual Trump
é acionista, no Twitter. A imagem vinha
acompanhada de uma notícia de que o grupo
iria doar medicamento para infectados com
a covid-19.
Além do contato com os empresários,
o governo acelerou a produção da hidroxicloroquina no laboratório do Exército.
Segundo o Ministério da Defesa, até o
fim de junho, 1 milhão de comprimidos
da substância tinham sido distribuídos e
havia um estoque de mais 1,85 milhão
de unidades. A produção foi suspensa até
que todos sejam enviados a hospitais e
postos de saúde públicos.
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Más postura devido ao tempo em frente ao
computador: como reeducar?

São várias as consequências de uma má
postura, nomeadamente quando estamos
sentados ao computador. A reeducação
postural é essencial para aumentar o nosso
bem-estar e diminuir as dores inerentes de
más posturas diárias.
No sentido de ajudar a cuidar da postura
e da mobilidade de quem precisa, o Holmes
Place oferece uma sessão online com um Fisioterapeuta.
Hoje em dia, no campo da fisioterapia,
sabemos que a maior parte das lesões não
tem uma origem traumática mas são um
efeito de uma postura incorreta ao longo da
nossa infância, adolescência e vida adulta.
Uma postura correta deve ser funcional
e esteticamente agradável, confortável sem
provocar fadiga muscular, para isso é necessário existir um bom equilíbrio muscular de forma a proteger as estruturas de suporte do corpo contra lesões ou alterações
morfológicas. A boa saúde da nossa coluna
depende das atitudes posturais praticadas
diariamente.
Para uma postura correta e uma coluna
sem dor, a fisioterapeuta Sofia Campos, do

Holmes Place Arrábida Shopping, deixa algumas dicas fáceis de incutir no dia a dia:
Evitar dormir de barriga para baixo, pois
essa é a posição mais agressiva para a coluna cervical, sendo a causa mais comum do
“típico torcicolo”. Ao fazê-lo, utilize uma

almofada muito baixa e coloque outra por
baixo dos joelhos para aliviar a tensão ao nível da coluna lombar. A posição vencedora
para a hora de dormir é a deitada completamente de lado, pois é possível manter a coluna vertebral mais alinhada. Nesta posição,

a almofada deve ter a altura do ombro para
que a cabeça não fique inclinada. Se possível utilize também uma almofada com pouca espessura entre os joelhos de forma a ter
um bom alinhamento corporal.
No trabalho, com as muitas horas passadas ao computador com má postura, o
aparecimento de dores na coluna vertebral
é inevitável. Para evitar isso, há que ter
atenção à ergonomia do espaço de trabalho,
ajustando a altura da cadeira com a altura da
mesa, e a altura do ecrã do computador ao
nível da visão. É essencial reduzir o tempo
sempre na mesma posição e fazer alguns intervalos ao longo do dia para alongar, mobilizar as articulações e diminuir o incómodo
e compressão sobre coluna.
É ainda fundamental a prática de exercício físico regular e uma dieta alimentar
equilibrada. O excesso de peso associado
ao sedentarismo e posturas repetidas traz
muitas complicações para a coluna e articulações como o joelho e anca. O exercício físico vai permitir manter um bom equilíbrio
muscular, aumentar a sua resistência, energia e bem-estar.

Qual é o impacto do álcool no sono e no sistema imunitário?

No atual momento de quarentena e isolamento social é possível que alteremos o nosso consumo de álcool. Algumas pessoas estão a recorrer
ao consumo de bebidas alcoólicas para gerir o
stress, a ansiedade e o aborrecimento, decorrentes de estarem isoladas em casa. No entanto,
há más notícias para os amantes de vinho: é um
equívoco pensar que um copo de vinho para relaxar à noite garanta um sono melhor.
O álcool pode ajudá-lo a adormecer mais rapidamente, mas tem um impacto prejudicial tanto na qualidade como na quantidade do sono — e
na sua capacidade intelectual no dia seguinte. Na
realidade, reduz a fase de recuperação noturna.
Assim, a baixa ingestão de álcool reduz a qualidade do sono em 9,3%, enquanto o consumo
moderado diminui em 24%; já o consumo mais
alto pode chegar a 39,2%. Os resultados foram
semelhantes para homens e mulheres, afetando
também indivíduos sedentários e ativos.
O álcool é um depressor do sistema nervoso
central. Significa que o seu consumo pode induzir a uma sensação de “maior calma” e “relaxamento” porque isso impacta diretamente o sistema que está a causar a ansiedade ou a sensação
de stress. Por outras palavras, a bebida alcoólica
ajuda a adormecer, mas não garante uma noite
de repouso.
Depois de um curto período, cerca de duas
horas, dependendo do metabolismo, o corpo começa a tentar eliminar o álcool, que é visto como
uma toxina. Este processo é possível ao retirar

O (excesso de) álcool suprime o importante
sono profundo e propicia o sono REM, contribuindo para que a pessoa esteja mais inquieta e
que acorde mais vezes.

água das células e expulsando a toxina através
dos rins e da bexiga (causando um efeito diurético com a consequência que se tem que urinar
mais frequentemente).
Por esta razão, muitas pessoas acordam a
meio da noite para ir à casa de banho, interrompendo o seu sono. Sempre que se acorda, volta-se
ao estágio inicial de sono.
Fases do sono
O sono tem uma arquitetura muito própria
e razoavelmente complexa. Divide-se em dois
momentos: sono REM (Rapid Eye Movement) e
sono não REM. Tipicamente, dormimos por ci-

clos, cada um com uma duração entre 90 minutos
a 110 minutos. Começamos na fase 1 e vamos
aprofundando o sono até à fase 4 (aquela que corresponde a “dormir como uma pedra”) e depois
saltamos para o sono REM (Rapid Eye Movement) e terminamos o 1º ciclo de sono, voltando
ao início com o 2º ciclo de sono e assim por diante até que o despertador nos acorda.
Para alcançar uma boa noite de sono é necessário passar por todas as fases.
Um adulto passa cerca de 50% da sua noite
na fase 2 – um sono razoavelmente leve, 20%
em sono REM e os outros 30% repartidos pelas
restantes etapas do sono.

Sistema imunológico
comprometido devido à falta de
sono
O descanso e a recuperação fazem parte de
um estilo de vida saudável e são essenciais para a
saúde. Alguns cientistas foram capazes de mostrar que a proporção de determinadas células no
corpo, chamadas células NK (do inglês Natural
Killer Cell), diminuía 70% se as pessoas dormissem apenas quatro em vez de oito horas.
Estas células são um tipo de linfócitos citotóxicos necessários para o funcionamento do sistema imunitário inato. Têm um papel importante
no combate a infecções virais e células tumorais.
A Organização Mundial da Saúde (OMS)
recomenda sete a nove horas de sono por noite,
mas não existe uma recomendação única para a
quantidade de sono necessário.
Deverá notar que não existe um ‘banco de
sono’, que se pode simplesmente compensar ou
armazenar – a recuperação do sono é possível
apenas de forma muito limitada.
Para todos aqueles que sofrem de distúrbios
de sono fica aqui o conselho de não tomarem um
copo de vinho mas, em vez disso, procurar rituais
que relaxem de uma maneira saudável. Pode ser
um banho, acender velas ou ler um livro.
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Raça de cachorro mini: Conheça as raças mais populares.

Raças de cachorro mini são apreciadas
por muitas pessoas. Aqui no Brasil, a moda
de cães pequenos não passa, apenas as preferências sobre as raças mudam.
Na década de 1960, pequinês e pinscher
miniatura estavam extremamente na moda,
um pouco mais tarde malteses, nos anos
90 houve um boom para yorkie e shih-tzu,
e agora uma das raças mais populares é o
chihuahua.
Ao longo dos séculos, os cães menores
realizaram várias tarefas para as quais foram criados. Se você estiver procurando por
mais conselhos e inspiração sobra cachorro
mini, continue a leitura!

1 – Yorkshire Terrier: um cachorro
mini caçador de ratos
Provavelmente nem todos os amantes de
Yorkshire Terriers sabem que foram criados
para caçar ratos em bairros pobres das cidades inglesas.
Yorkies modernos, apesar de seu tamanho muito pequeno, têm um grande instinto
de caça e ainda podem substituir um gato
em casa. Eles também podem lidar perfeitamente com ratos. Yorkies pequenos nascem
todos pretos e a cor muda com a idade.

2 – Pinscher Miniatura
Uma vez bastante popular, hoje os pinschers miniatura são considerados cães enérgicos e alegres. No entanto, não se pode esconder que eles têm a natureza de ladradores
incansáveis. Além disso, seu caráter teimoso
se faz presente quando queremos convencer
o cão a algo que ele não deseja. Apesar disso,
as pessoas ativas que procuram um pequeno
companheiro para atividades esportivas devem se interessar por essa raça.

3. Poodle miniatura: cachorro mini
muito inteligente
Estes cachorrinhos encaracolados são frequentemente escolhidos como companheiros
de família e isso não é surpreendente. Talvez,
graças à sua aparência sofisticada e requintada, muitas pessoas não percebam que o poodle é uma raça muito inteligente de cães.
Ele gosta de aprender e voluntariamente
participa do treinamento. Se você está procurando um cão pequeno e ativo, o poodle
será perfeito para você.

4. Dachshund: cachorro mini teimoso
cão salsicha
Esses cachorrinhos, uma vez extremamente populares, adoram diversão. Dachshunds se dão bem com crianças e outros
animais. Eles são legais, amigáveis e engraçados, mas também defendem seus entes
queridos sem hesitar.
Eles vêm em três versões: o dachshund
pode ser de pelo curto, áspero ou de pelo
comprido. Cada uma dessas variedades tem
uma personalidade ligeiramente diferente.
De todo o trio, o dachshund de pelo
curto é o mais teimoso. Essa raça de cães é
ótima para apartamento pequeno, mas fora
do apartamento, o Dachshund explorará os
arredores com prazer.

5. Shih tzu
É um cão de companhia. Shih tzu é um
cão confiante, afetuoso e sociável. Além
disso, eles são animais com uma disposição
encantadora e conquistam o coração de muitos amantes de cachorro mini. O Shih tzu
ficará feliz em passar tempo se divertindo
e andando. Esses cachorrinhos se orgulham
de seu temperamento aristocrático, e às vezes podem ser teimosos.

6. Chihuahua
Eles são os menores. Esta raça de cachorro mini é encontrada com muita frequência. O Chihuahua é um cão extremamente leal. No entanto, estes não são cães
para todos, eles não são adequados para
casa com crianças pequenas, por exemplo.
Graças à socialização e ao treinamento, os
chihuahuas podem se tornar companheiros
maravilhosos e dedicados.

7. Schnauzer miniatura
Schnauzer Miniatura – Foto:
Devido à sua sensibilidade, esses cachorrinhos se dão perfeitamente bem com
crianças e idosos. Sua natureza vigilante e
instintos defensivos naturais fazem desse
cão um bom guarda.
O Schnauzer miniatura é um cão enérgico com uma personalidade amigável, mas
forte. Este cão é muito leal à sua família e se
sente responsável por ela. No entanto, também gosta muito de latir e, portanto, requer
uma base sólida de treinamento.

8. Bulldog Francês
Outro cachorrinho que gosta de brincar.
Eles ficarão felizes em relaxar com o dono no
sofá ou tirar uma soneca com ele. Devido ao
focinho encurtado, eles têm problemas respiratórios, especialmente no verão. Portanto,
caminhadas curtas, mas regulares, são suficientes para fazer o bulldog se sentir feliz.

9. Boston Terrier
Apesar de sua pequena estatura, o Boston é forte e divertido. Além disso, a cor
da pelagem desta raça se assemelha a um
smoking elegante, o que acrescenta seriedade. Os Bostons são sensíveis, inteligentes,
leais, equilibrados e energéticos.
Eles gostam de jogar, mas também gostam de passar o tempo no colo do dono.
Alguns cães desta raça podem ser teimosos, mas geralmente querem aprender. Eles
ficam felizes em estabelecer um relacionamento profundo com seu companheiro.

10. Maltês: cachorro mini para quem
sofre de alergias
Cães desta raça são enérgicos e estabelecem um forte vínculo com seus donos. O
maltês é adequado para quem sofre de alergias, ao contrário das raças de subpelo. Esses
cachorrinhos são amigáveis e geralmente se
dão muito bem com outros cães ou gatos.
Eles foram criados como cães de companhia,
e é por isso que eles não gostam de ficar sozinhos em casa por um longo tempo.

11. Cavalier King Charles Spaniel
Cavalier é caracterizado por sua fofura.
Eles são fofos, engraçados, leais e afetuosos. Eles são perfeitos para ser o primeiro
cão de qualquer pessoa.
Esses cachorrinhos não são apenas ótimos
companheiros, mas também são fáceis de treinar. Eles são caracterizados por uma atitude
amigável em relação a outros cães e estranhos,
mas são os que mais encaram seu tutor. Cavaliers gostam de cheirar e correr, portanto, é
altamente recomendável diversificar suas caminhadas diárias com diversão interessante.
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ENTRETENIMENTOS
O QUE VOCE NÃO SABIA:
Você é uma pessoa
curiosa?
Então mate sua
curiosidade agora.
Confira e curta:

01) Durante o fenômeno Superlua, calcula-se que o diâmetro lunar possa aumentar em até 14%.
02) O cérebro humano é formado por, aproximadamente, 75% de água.
03) O cachorro-quente é uma invenção alemã do século XV.
04) Alguns animais, como os cangurus, não param de crescer mesmo atingindo a idade adulta.
05) Em média, um adulto respira 550 litros de oxigênio puro diariamente.
06) Estima-se que 4% da população mundial seja canhota.
07) A maior palavra da língua portuguesa refere-se a uma doença causada pela respiração
de cinzas vulcânicas: pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico.
08) O Brasil é o país que possui a maior comunidade japonesa fora do Japão. Só em São
09) Paulo, moram mais de 600 mil japoneses.
10) O calendário da Etiópia é sete anos atrasado em relação aos demais países do ocidente.
11) A avenida mais larga do mundo, com 14 faixas diferentes, fica na Argentina.

DICAS UTÉIS:
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GUIA DOS ASTROS

JULHO
Áries
Os nativos de Áries estarão
muito estressados neste

mês
de julho. Sua vida social, momentos com a família e com
o parceiro serão favorecidas
nesse mês. Você estará cheio
de energia, terá a facilidade de se expressar de
maneira muito rápida e concisa.
Além disso, você deve se esforçar para ser mais
você mesmo, em vez de pensar em sua reputação
ou posição na sociedade. Mantenha seu próprio
estilo e sua personalidade. Em julho, você verá
algumas melhorias em termos financeiros e, talvez, você compre algo i mportante para a casa.
Touro
Sob a proteção do planeta Júpiter, tudo estará tranquilo para
você. As inibições desaparecem, você pode desfrutar das
aventuras amorosas e o seu
desejo sexual se tornará ainda

mais forte.
Encontros românticos em casa, uma conversa calorosa ou declarações de amor serão favorecidas.
No local de trabalho, você terá muitas responsabilidades. A sorte está do seu lado. Além disso,
você será tentado a tentar algo novo. Seu apetite
destruirá seu desejo de seguir uma dieta.
Gêmeos
O aspecto frio e às vezes até
agressivo dos nativos de Gêmeos esconde pessoas muito
sensíveis. Suas necessidades
emocionais aumentarão neste
mês, mas, infelizmente, será
muito difícil para os geminianos falarem sobre
isso com o parceiro.
Esse mês poderá destacar suas iniciativas, ambição e competitividade. Para ter sucesso no local de trabalho, você deve ter objetivos claros e
persistência.

2020
Câncer
Esse será o melhor mês para
formar um casal! O planeta
Vênus lhe trará oportunidades sentimentais e o desejo de
compartilhar seu tempo e seu
coração.
No início do mês, você pode passar por momentos frustrantes, mas a segunda parte lhe trará a
tranquilidade dos seus sonhos. De acordo com
o horóscopo de julho, será melhor sair de férias
do que ficar no trabalho. Se, no entanto, você
preferir trabalhar, poderá aproveitar muitas
oportunidades.
Leão
O seu interesse sexual estará
muito ativo neste mês. Você
sentirá necessidade de mais carinho e amor. Se você é solteiro, o planeta do amor, Vênus,
cuidará de você.
Você se beneficiará de um período favorável no
local de trabalho. Oportunidades favoráveis aparecerão e você conseguirá fazer grandes progressos em sua carreira. A sua inteligência o apoiará
mais do que nunca. Durante esse período, a saúde não será tão boa. A falta de sono e de comer
demais causará problemas.
Virgem
Julho será um mês bastante interessante: um período de afinidades culturais e espirituais,
além da tentação de redescobrir-se ao lado de seu parceiro
ou descobrir o mundo através
dos olhos dos outros.
No local de trabalho, haverá algumas situações
que exigem mais esforço. Você precisará estar
alerta para ações que podem causar conflitos.
Você pode ter problemas com resfriados ou alergias, então cuide-se!

Libra
Os relacionamentos como casal
serão suas principais preocupações este mês. O amor estará
em alta no seu mapa, por isso
você ficará ainda mais romântico e apegado.
Haverá pessoas que o ajudarão em situações vantajosas. Você será capaz de melhorar suas habilidades profissionais. Do ponto de vista da saúde,
tente se proteger levando uma vida saudável e
fazendo mais exercícios.
Escorpião
O aspecto harmonioso criado
entre Júpiter e Vênus será muito encorajador para os nativos
de Escorpião. No entanto, você
sente que precisa superar um
obstáculo, seja na vida amorosa

ou profissional.
Outros o considerarão uma pessoa inteligente e
muito conhecedora, capaz de oferecer soluções
para os problemas que surgirem. Problemas de
saúde não são excluídos este mês. Por isso, prefira alimentos saudáveis e evite os industrializados.
Sagitário
A paixão será mais forte e você
sentirá a necessidade de adrenalina, ação e aventura. Seu
parceiro poderá tomar as iniciativas.
Você tem um grande prazer em
trabalhar e o seu desempenho será recompensado com bônus, promoções ou bens materiais. Os
esforços da equipe, colaborações ou associações
podem ser muito lucrativos este mês. Você estará
em ótima forma do ponto de vista da saúde.

simpatias
GRAVIDEZ ESPERADA:
Simpatia para engravidar até o final de
2020 com ajuda de seu anjo da guarda.

O seu anjo da guarda é uma força divina
que está sempre olhando e protegendo você de
qualquer força negativa que tenha intenção de
se aproximar. Ele também pode ajudar para que
você consiga gerar a vida do seu bebê.
Materiais
• 2 velas brancas;
• 1 colher de mel;
• fralda de pano (de preferência, branca, azul
ou rosa);
• pires ou pratinho branco nunca usado.

Como fazer
Lambuze as velas com o mel e acenda-as sobre o pires (mas sem apoiar). Coloque a fralda
sobre o pires e, com muito cuidado, use a fralda
para ajudar a equilibrar as velas. Faça uma oração para o seu anjo da guarda e peça para ele que
você consiga uma gravidez logo, e que o bebê
tenha muita saúde.
Imediatamente depois de terminar a oração,
apague as velas e descarte-as. A fralda deve ser
guardada debaixo do seu travesseiro. Use-a sempre para enxugar a sua barriga após o banho.
Continue usando a fralda para se secar até ficar
grávida.
Essa simpatia exige muito cuidado, pois você
precisa manusear fogo e um material inflamável
como a fralda de algodão. Portanto, faça-a de
forma responsável e sempre lembre-se de apagar
a vela assim que terminar a sua oração.

Capricórnio
Os nativos de Capricórnio estarão entre os favoritos em julho.
Sua vida florescerá do ponto de
vista erótico.
Se estiver solteiro, poderá obter reconciliações e novos relacionamentos este mês. Isso despertará seu desejo
de aventura e você poderá desfrutar de prazeres
inimagináveis.
No local de trabalho, você enfrentará situações
estressantes que exigem muita energia e decisões rápidas. Talvez você tenha um conflito com
subordinados ou acidentes no local de trabalho.
Além disso, preste mais atenção à sua saúde.
Aquário
No amor, você pode perder a
possibilidade de conhecer a
felicidade amorosa se for muito exigente. Neste mês, o mais
importante o casal será a comunicação.
Julho será um mês ideal para a profissão. Aqueles
nascidos sob o signo de Aquário terão um instinto
especial ligado a oportunidades. Em outras palavras, você está no lugar certo, na hora certa. A situação financeira será muito sólida desde que sua
empresa seja perfeitamente legal.
Terapias alternativas, dieta, beleza e cuidados com
o corpo terão os melhores resultados neste mês.
Peixes
Neste mês você experimentará
momentos maravilhosos no lazer,
mas também um período muito
bom no trabalho.
O dinheiro não deve ser um problema, mesmo que você tenha
grandes obrigações em contas a pagar, pois poderá ser
mais criativo na busca de novas fontes de renda. Do
ponto de vista da saúde, você corre o risco de problemas agudos de saúde devido ao estresse e fadiga.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

A CIDADE ERA ASSIM...

Adalberto Luiz

Tania Mara

Rubão Reis

Gislaine Berbel

ANOS 80- Construção da via expressa. Prefeito da Época Theobaldo de Oliveira Lyrio.

COZINHANDO COM ARTE
Arroz à parmegiana

AQUELE ABRAÇO

INGREDIENTES
• 3 xícaras (chá) de arroz cozido al dente
• 2 berinjela médias cortadas em fatias
• 4 tomate cortados em rodelas
• 250 gramas de queijo mussarela fatiada
• 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
• Sal a gosto
• Azeite de oliva a gosto
• Óleo para fritar
• Pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO
Deixe as berinjelas de molho na água

com sal por alguns minutos. Escorra e esprema para retirar o excesso de água.
No óleo quente frite as fatias de berinjelas e coloque sobre papel absorvente para
retirar o excesso de gordura.
Em um refratário alterne camadas de arroz, berinjela, tomate e mussarela temperadas com sal, pimenta e regadas com azeite.
Termine com uma camada de arroz e
polvilhe o queijo ralado.
Leve ao forno, preaquecido a 200 °C,
até dourar. Seu arroz de forno à parmegiana está pronto!

Selma Brito

Paulinho Bonatto

João de Brito

Loh Carvalho

