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GERANDO EMPREGOS: 

Grupo Muffato confirma 
inauguração em Ourinhos 

para maio de 2021 gerando 
mais de 400 empregos.

Grupo anunciou a construção da Loja Max Atacadista, que tem previsão de inauguração 
até o mês de maio de 2021 e deverá gerar até 400 vagas de empregos indiretos. Página 6 MUNDO PET 

Brasil registra 
primeiros casos 

de coronavírus em 
cachorros.

Intertruck, a loja amiga dos 
estradeiros comemora seu 

primeiro ano de atividade, se 
consolidando como uma das 

melhores opções do segmento.

Para quem ainda não conhece, a Intertruck oferece serviço especializado de elétrica em geral, 
acessórios necessários, climatizadores somente com as melhores marcas, rodo ar, PX, Som e 

Alarme com mão de obra especializada e, com atendimento à autônomos e pequenas, médias e 
grandes empresas. Página 05

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) 
prevê que, apenas em 2020, mais de 65 

mil brasileiros receberão este diagnóstico. 
No entanto, cerca de 15,5 mil deverão 

desenvolver um quadro fatal da doença.   
Página 12

Apresentadora Xuxa 
relata detalhes sobre 

ter sido abusada 
sexualmente no meio de 
uma sessão de terapia.

Nossa eterna rainha dos baixinhos deu uma 
declaração bem preocupante no último 

final de semana Relaxei em um momento lá 
da terapia, dormi. E quando acordei, ela 

estava me tocando”.  Página 09

Os animais apresentaram alguns poucos 
espirros e passam bem. Os tutores dos cães 
também tiveram o diagnóstico de corona 

vírus confirmado.  Página 13

NOvEMbRO AzUl: 
Especialistas 

respondem dúvidas 
sobre câncer de 

próstata.
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Tema de filmes, séries, desenhos animados e 
livros, a história de José, o filho de Jacó que foi 
governador do Egito é bastante conhecida. Ape-
sar de popular, o que muitos se esquecem é que a 
história de José não teria sido a mesma se ele não 
confiasse no Senhor. Certamente a vida do “prín-
cipe do Egito” teria sido uma grande desgraça 
sem a presença do Deus verdadeiro. Todo sofri-
mento e agonia teriam-no feito desistir de tudo...

O fato é que mesmo tendo sido abandonado 
por todos, vendido pelos próprios irmãos, traído, 
preso injustamente, esquecido na prisão, ele sa-
bia que Deus não o abandonaria jamais. Quando 
José nomeou seus filhos, ele testemunhou o que 
a bondade e graça do Senhor fez em seu favor: 
pôde esquecer o sofrimento passado, não alimen-
tar mágoas contra sua família e prosperar na terra 
em que sofria. Ouse também confiar em Deus em 
meio aos problemas. Você verá e testemunhará 
os Seus milagres na sua vida.

Creia hoje, apesar das circunstâncias difíceis:
• Ore, agradecendo pelo exemplo de fé de José, 

e como ele, entregue a Deus o controle da sua 
vida. 

• Peça a Deus que lhe ajude a perdoar e esquecer 
tudo o que sofreu no passado.

• Crer envolve confiança plena em Deus, que é 
Bom e misericordioso. Confie e espere (com 
paciência) em Deus, Ele não te abandona, mes-
mo nas aflições.

• Para crer de todo coração você precisa conhec-
-Lo.

• Busque desenvolver uma amizade verdadeira 
com Jesus. 

• Não murmure, nem brigue com aqueles que te 
fizeram mal. Perdoe e leve a Deus tudo em ora-
ção. Ele é o justo juiz e pode usar essa aflição 
para abençoar a muitos.

• Continue a trabalhar e servir a Deus com grati-
dão, a Seu tempo Ele lhe retribuirá.

Para Orar:
Amado Deus, Tu sabes e conheces a aflição 

que tenho vivido. Continuo crendo e esperando 
no Senhor, no Teu milagre. Me ajuda a passar 
por tudo isso honrando ao Senhor, como fez 

o teu servo José. Me ensina a amar e perdoar 
aqueles que me prejudicaram. Me abençoa e 

me faz prosperar nas dificuldades, para que eu 
possa te glorificar e testemunhar sempre da tua 

bondade e do teu imenso amor. 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

“Ao primeiro, José deu o nome de Ma nassés, 
dizendo: “Deus me fez esquecer todo o meu 
sofrimento e toda a casa de meu pai”.  Ao 
segundo filho, chamou Efraim, dizen do: 

“Deus me fez prosperar na terra onde tenho 
sofrido”. Gênesis 41:51-52

A grande surpresa das eleições 2020 foi a 
pane no sistema de divulgação dos resultados 
pelo TSE. Situação inédita para o país desde a 
adoção do sistema eletrônico de votação, con-
siderado até então um exemplo de modernida-
de, agilidade e confiabilidade. Culpa da ação 
de hackers de diferentes partes do mundo, foi o 
que alegou o Tribunal. Mas talvez seja o caso 
de revisar decisão que centralizou a contagem 
e apuração no TSE. Na melhor das análises, o 
que aconteceu foi que o sistema não aguentou o 
volume de dados.

Não foi a única decepção. O aplicativo lan-
çado para facilitar o sistema de justificativa para 
quem estivesse fora do domicílio eleitoral tam-
bém deixou milhões de usuários sem acesso ao 
serviço.

Tudo isso em meio ao anúncio de que o Tri-
bunal já estuda informatizar totalmente o pro-
cesso de escolha dos candidatos a partir da pró-
xima eleição, majoritária, quando os brasileiros 
vão eleger presidente da República, deputados, 
senadores e governadores. Certamente, muitos 
ajustes precisarão ser feitos.

Desde o resultado das urnas, sobram ana-
listas se colocando na posição de tradutores do 
tão falado recado das urnas. É intelectualmente 
saudável que assim seja. Contudo, personalizar 
fracassos neste momento, soa como mais um 
combustível na violenta polarização do país. Até 
porque, a julgar pelas leituras feitas aqui, as gan-
gorras parecem ter quebrado, quando as maiores 
derrotas são atribuídas ao presidente da repúbli-
ca e ao partido dos trabalhadores. 

Ao que tudo indica, o que algumas pesqui-
sas apontaram – que as eleições municipais des-
te ano evidenciariam o desejo do eleitorado de 
garantir a continuidade de gestões consideradas 

positivas no combate à pandemia – se confir-
mou. 

Como já citei reiteradas vezes em rodas de 
amigos, reafirmo que, no pleito municipal, o 
problema concreto das cidades assume maior re-
levância do que as atribuições ideológicas. Tudo 
se desenrola em uma lógica um tanto diferente, 
sobretudo, se comparado com 2018, está tam-
bém envolvido com elementos circunstanciais.

E é importante que, nos municipios onde o 
eleitorado optou pelo segundo turno, as propos-
tas continuem a ser dissecadas mais no sentido 
de desenhar o futuro do que gerar uma fatura po-
lítica a ser paga em 2022. Infelizmente, este fato 
não ocorre em nossa cidade, e, por esta razão, o 
debate de idéias e propostas acaba se descam-
bando para a troca de farpas e ofensas genera-
lizadas que nada contribuem para a cidade que 
está as vésperas de seu centenário.

Em verdade, vos digo que, boa parte dos 
eleitores está menos interessada em ideologia 
e mais preocupa com uma gestão eficiente em 
favor do povo. Nossa realidade é uma só; não 
venceu o melhor, mas sim, o menos pior em um 
pleito que foi marcado pela falta de articulação 
para uma terceira via que pudesse oferecer ao 
eleitor uma expectativa diferente das mesmices 
apresentadas. 

Entre o sujo e o mal lavado o meu voto de 
confiança vai para eleitor mariliense que passa a 
agora a conviver com a expectativa de solução 
para os inúmeros problemas da cidade que não 
foram resolvidos em 48 anos de governo e fo-
ram maquiados em 48 dias antes da campanha. 
A grande questão agora é decifrar se este fato é 
o início de uma nova dinastia ou teremos turbu-
lências e dias difíceis pela frente. O tempo é o 
Senhor da razão…

Prospere na terra da sua aflição

A cidades e as urnas, um futuro 
incerto no pós dinastia.



Não conseguiu justificar 
a ausência na votação? 

Saiba o que fazer.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

Eleitores que não puderam votar no pri-
meiro turno das eleições municipais neste 
domingo (15) têm até 60 dias para justificar 
a ausência junto à Justiça Eleitoral. O proce-
dimento pode ser feito pessoalmente ou pela 
internet.

Quem preferir fazer pela internet, as 
opções são o Sistema Justifica, com acesso 
via página do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) ou o aplicativo e-Título, que pode ser 
baixado gratuitamente para as plataformas 
Android e iOS. 

Os eleitores que não quiserem usar a 
internet podem preencher o Requerimento 
de Justificativa Eleitoral (pós-eleição), dis-
ponível no site do TSE, e entregar em qual-
quer zona eleitoral ou enviar pelos Correios 
ao juiz da zona eleitoral na qual for inscrito.

1-) VC está se prevenindo 
contra o corona vírus???

2-) A dinastia em Marília 
acabou mesmo, ou apenas 
trocaram o bastão?? 

3-) Qual sua expectativa para 
2021??

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 espera da nova 
Câmara de vereadores para a 
próxima legislatura???

Exterior
Os eleitores que estavam no exterior no 

dia da votação também podem justificar a 
ausência pelo e-Título, pelo Sistema Justifi-
ca ou pelo envio de correspondência ao juiz 
eleitoral. O prazo é de 60 dias. Segundo o 
TSE, a justificativa também pode ser apre-
sentada no período de 30 dias corridos da 
data de retorno ao Brasil.  Os eleitores que 
estiverem inscritos em uma zona eleitoral 
do exterior não precisam justificar a ausên-
cia em pleitos municipais. O procedimento 
só deve ser feito em eleições presidenciais.  

Quem estiver em débito com a Justiça 
Eleitoral, entre outras sanções, fica impedi-
do de tirar carteira de identidade, passapor-
te, de participar de concurso público ou de 
assumir cargo público.

13º SALÁRIO NO VAREJO: 
Associação Comercial orienta 

comerciantes sobre pagamento.

O superintendente da Associação Co-
mercial e Industrial de Marília, José Augus-
to Gomes, está orientando os comerciantes 
mariliense associados, sobre a nota técnica 
da Secretaria do Trabalho, do Ministério da 
Economia, que divulgou recentemente pa-
recer determinando os parâmetros a serem 
aplicados pelos empregadores no pagamen-
to do 13º salário e concessão de férias dos 
funcionários que tiveram jornada e salário 
reduzidos ou contratos suspensos, em razão 
de adesão ao BEm, o Programa Emergen-
cial de Manutenção do Emprego e da Renda 
(Lei nº 14.020 de 2020).

De acordo com a nota, os trabalhado-

res com jornadas de trabalho reduzidas no 
âmbito do benefício emergencial devem ter 
tanto 13º como férias pagos com base na 
remuneração integral. “Esta regra deve ser 
observada, especialmente, nos casos em que 
os trabalhadores estiverem praticando jor-
nada reduzida no mês de Dezembro”, falou 
o dirigente mariliense que considera impor-
tante a instrução. Mais detalhes sobre o 13o. 
salário com e sem desconto e a injeção no 
comércio, acesse o link:

http://www.eficaz.jor.br/site/noticias_
resultado.asp?codigo=13224

Márcio C Medeiros
Jornalista



PRIMEIRA PARADA

TRANSPARENCIA:
Terminais de ônibus de Jundiaí (SP) 
ganham painéis informativos com 

tempo de espera.

A Prefeitura de Jundiaí, no Estado de São 
Paulo, colocou em funcionamento painéis in-
formativos nos terminais de ônibus do muni-
cípio. Com a novidade, os passageiros podem 
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“a Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.

O passageiro que utiliza o sistema BRT 
de Sorocaba, interior de São Paulo, já con-
segue embarcar nos ônibus apenas com o 
uso do celular, o que representa uma experi-
ência de pagamento 100% digital. Essa fun-
cionalidade, recurso do aplicativo Cittamo-
bi, pode ser utilizada sem a dependência de 
cartões de transporte e compra de créditos 
e recargas.

Para usufruir dessa facilidade, basta 
fazer o download do aplicativo, realizar o 
cadastro, adquirir seus créditos e passar na 
catraca usando apenas seu smartphone. A 
Carteira Digital, como é conhecida, está 
disponível para embarque nos 43 veículos 
BRT que circulam na cidade, nas 12 esta-
ções ao longo da Avenida Itavuvu e no Ter-
minal Vitória Régia.

O QUE É A CARTEIRA DIGITAL
Paulo Fraga, CEO da Cittamobi, explica 

que esta é uma solução inovadora, que digi-
taliza a relação do passageiro com o trans-
porte público. A experiência do usuário den-
tro do sistema de transporte é monitorada de 
ponta a ponta, por meio de informações que 
são avaliadas, processadas e armazenadas 
em uma base de dados em nuvem.

Graças a ela, a experiência do usuário 
dentro do sistema de transporte é monitora-
da de ponta a ponta, por meio de informa-
ções que são avaliadas, processadas e arma-

BRT Sorocaba disponibiliza uso de carteira 
digital para pagamento direto no ônibus.

zenadas em uma base de dados em nuvem. 
Tendo saldo disponível, o passageiro pode 
usar a carteira digital em tempo real. A no-
vidade vale tanto para o passageiro diário, 
como para o eventual, e dispensa a neces-
sidade de comprar cartões de transporte ou 
saque de valores em dinheiro.

“A modernização é uma tendência glo-
bal em diversos setores e no transporte não é 
diferente. Acreditamos que de forma grada-
tiva a população começará a aderir a carteira 
digital.  Sabemos que toda novidade tem um 

saber o tempo de espera para o próximo cole-
tivo. Também é possível ter o horário previs-
to de partidas, evitando assim maior tempo 
em filas.

O sistema presente nos painéis dos termi-
nais, é o mesmo presente no aplicativo para 
Smartphone Já.  “São iniciativas que auxi-
liam a população a se organizar, a escolher 
o melhor caminho para se chegar ao destino 
ou até, a facilitar o pagamento, com o sistema 
QR Code”, explica o gestor da Unidade de 
Gestão de Mobilidade e Transporte, Silvestre 
Ribeiro, em nota divulgada para a imprensa.

O Aplicativo Já foi lançado simultane-
amente aos novos validadores da Prodata 
Mobility Brasil, fornecedor da tecnologia. 
O aplicativo traz informações sobre carre-
gamento do Bilhete Único, carteira virtual – 
para pagamento por meio de débito e crédito 
– e trajeto dos ônibus em tempo real. Outra 
medida já adotada além dos painéis, foi o re-
forço na frota de algumas linhas municipais.

período de adaptação, mas, temos a certeza 
que essa é uma solução que veio para ficar. 
Para quem utiliza o sistema BRT, consegui-
rá acessar nos veículos, estações e no termi-
nal Vitória Régia de forma prática e rápida. 
Celular na mão e pronto, o embarque será 
imediato”, explica Fraga.

Na prática, ao embarcar no ônibus, basta 
ao passageiro abrir o aplicativo Cittamo-
bi, aproximar o celular do dispositivo para 
a leitura disponível no veículo, autorizar a 
compra e a catraca será liberada para en-

trada. Ao final das obras de implantação do 
BRT, as demais estações e novos terminais 
também integrarão a capilaridade de cober-
tura da carteira digital.

No total, o passageiro poderá usar sua 
carteira digital em 28 estações preferenciais, 
4 estações de integração, 3 novos terminais 
e 96 pontos de parada para embarque, per-
mitindo ainda a conexão com os Terminais 
Santo Antônio e São Paulo, com as seis áre-
as de transferências e a integração tempo-
ral entre diferentes linhas. Fraga promete a 
carteira digital em outras cidades, entre elas, 
Diadema e Recife.

“O passageiro fará seus deslocamentos 
sem se preocupar. Da mesma forma que se 
utiliza em Sorocaba, conseguirá ser acessa-
da em todas as cidades com a cobertura Cit-
tamobi, quando o sistema estiver disponí-
vel. Prevemos a expansão deste recurso para 
mais 5 municípios ainda em 2020. Com a 
carteira digital foi possível digitalizar o di-
nheiro de modo seguro, o que facilita para 
a experiência do passageiro na mobilidade 
urbana. O valor da passagem sai direto do 
passageiro para empresa operadora”.

Apesar da chegada da carteira digital, 
as opções de bilhetagem já existentes em 
Sorocaba estão mantidas. Desta maneira, o 
passageiro poderá optar pela opção de sua 
preferência para usar nos ônibus. Enquanto 
isso em Marília...... só lucros...

ECONOMIZE:
Guerino Seicento disponibiliza o 

mais ágil e econômico sistema de 
cargas e encomendas.

Em período onde todos ainda buscam 
alternativas para retomar o equilíbrio das fi-
nanças, o fator economia é de fundamental 
importância no cotidiano das empresas e até 
de nossos lares. Buscando agilizar o atendi-
mento a toda a sua clientela, a Guerino Seis-
cento reforçou ainda mais o setor de entrega 
de mercadorias. 

Enquanto muitos ainda optam por outros 

meios e modalidades pagando altos custos 
e ainda se martirizando com a lentidão das 
entregas, a empresa oferece aos interessados 
um serviço de primeira qualidade, com baixo 
custo e agilidade no prazo de entrega com to-
tal segurança e comodidade.

“Muitas vezes as pessoas desconhecem 
o trabalho de transporte de mercadorias via 
ônibus. As pessoas focam em outras mo-
dalidades e esquecem que o transporte de 
mercadorias via ônibus, seja grande ou seja 
pequeno, desde um simples envelope até 
volumes maiores chegam com mais rapidez 
aos seus destinos, com segurança e um preço 
bem acessível”, declarou Wilhiam Brandão, 
gerente da filial Marília.

Para as empresas, Wilhiam destacou um 
pacote especial; “ Preparamos um pacote 
diferenciado para as empresas com vários 
opções em planos, basta apenas entrar em 
contato com o nosso telefone fixo (14) 3454-
0556 e fazer uma cotação”, finalizou.
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FESTA ENTRE OS ESTRADEIROS:    
Intertruck comemora seu primeiro ano 
de atividade, conquistando clientes e 
planejando ampliação no mercado.

ACONTECE MARÍLIA

Durante todo este mês de novembro, a 
INTERTRUCK, a loja amiga dos estradeiros 
está em festa. No último dia 1º de novembro 
foi comemorado o primeiro ano de sucesso da 
loja que está conquistando os caminhoneiros 
de Marília e região.

Localizada na avenida Antonieta Alten-
felder, 925, no bairro Santa Antonieta (zona 
norte) a loja presta um serviço de qualidade 
inquestionável aos estradeiros em geral e, é 
graças a isto que, a cada dia profissionais au-
tônomos e empresas do ramo optam pela ca-
çulinha do setor em toda a região. 

Para Elton Valetin da Cunha, proprietário 
da Intertruck, é a realização de um sonho em 
sair das estradas e continuar trabalhando com 
sua maior paixão, o caminhão; “ Eu sempre tra-
balhei com caminhões, ou seja, quase 3 décadas 
no volante de um bruto país afora. Nesse perío-
do o dia a dia me ensinou a sempre a conservar, 
consertar e dar manutenção no meu instrumen-
to de trabalho. A loja apareceu justamente em 
um momento em que eu precisava estar mais 
ao lado de minha família, mas, continuar traba-
lhando naquilo que me realiza. Foi então que eu 
sai do transporte, e entrei para a manutenção, 
sempre com a mesma dedicação e amor a pro-
fissão e aos caminhões. Foi o agir de Deus no 
encaminhamento de tudo”, comentou ele.

Elton ainda enfatizou sua paixão pela pro-
fissão; “ Quando a pessoa é motorista de ca-
minhão, ele é o diferencial, porque ele gosta 
daquilo que faz. Ser caminhoneiro não é fácil, 
pois, não temos uma estrutura sólida para o ca-
minhão pelas estradas do Brasil afora. Por esta 
razão eu digo que este primeiro ano passou 
como se fosse um dia, muito rápido, porque eu 
faço o que gosto, um sonho que realizo a cada 
dia, seja qual for a assistência prestada. Aqui 

a orientação é uma só, cuidar do caminhão do 
cliente como se fosse nosso, e o resultado gra-
ças a Deus a gente colhe através da satisfação 
dos clientes e das empresas”, declarou.

Sobre a história da loja, Elton relembrou; 
Esta loja era de um sobrinho meu, que, embo-
ra tivesse muita vontade, não era do ramo e 
por falta de experiência acabou encontrando 
muitas dificuldades. Foi então, quando ele me 
ofereceu o negócio e eu não pensei duas ve-
zes. No mais, reitero que foi a mão de Deus 
nos orientando, abrindo os caminhos e nos 
capacitando a cada dia para prestar o melhor 
atendimento aos nossos clientes”, destacou.

Aos amigos da Boleia o ex caminhoneiro 
enfatizou “ Nós procuramos oferecer em pri-
meiro lugar honestidade aos nossos amigos 
caminhoneiros e logo na sequência carinho 
pelo ferramenta e instrumento de trabalho de 
nossos heróis das estradas. Gosto sempre de 
lembrar a minha equipe as dificuldades dos 
estradeiros seja com um caminhão mais an-
tigo ou frota nova. Por esta razão, o nosso di-
ferencial é justamente esse, cuidamos de cada 
caminhão como se fosse nosso, colocando 
amor em cada ação e trabalho realizado”.

Para quem ainda não conhece, a Intertruck 
oferece serviço especializado de elétrica em 
geral, acessórios necessários, climatizadores 
somente com as melhores marcas, rodo ar, 
PX, Som e Alarme com mão de obra espe-
cializada e, com atendimento à autonomos e 
pequenas, médias e grandes empresas. 

Sobre o atual momento da economia em 
função da pandemia, Elton comentou: “Pri-
meiramente a gente tem que ter fé em Deus e 
sempre acreditar. Penso que o pior já passou. 
O cenário está melhorando e vai melhorar. 
Essa pandemia no meu ponto de vista, veio 

para nos trazer a reflexão sobre a família, os 
amigos e principalmente, para resgatar valo-
res que até então estava perdidos. Foi necessá-
rio frear para que pudéssemos colocar os pés 
no chão e refletir sobre muita coisa e tenho a 
certeza, tudo vai melhorar”, comentou.

Para finalizar Elton teceu seus agradeci-
mentos pelo primeiro ano de atividade; “ Eu 
quero em primeiro lugar agradecer a Deus, 
que tem nos abençoado a cada dia. Agradecer 
a todos os nosso clientes e amigos e a minha 
equipe de funcionários. Eu tenho a visão de 
que um Homem é um passo, e mil homens 
são mil passos, ou seja; eu não faço nada sozi-
nho, então compartilho o nosso sucesso com 
eles que procuram a cada dia dar o seu me-
lhor na prestação de serviços aqueles que nos 

procuram. Eu quero crescer, mas, quero que 
eles cresçam junto comigo. Somos pequenos, 
mais, vamos crescer muito ainda e comparti-
lhar o sucesso é o nosso segredo. Agradeço a 
Deus e peço que ele ilumine a todas as famí-
lias dos caminhoneiros. Eu já fui caminhonei-
ro e sei o que eles passam na estrada, por esta 
razão, reafirmo que, aqui eles irão encontrar o 
respeito que eles merecem”, finalizou.

A LOJA AMIGA DO ESTRADEIRO 
para quem ainda não conhece, fica na aveni-
da Antonieta Altenfelder, 925, no bairro Santa 
Antonieta, zona norte de Marília. Para agendar 
uma visita ou colher maiores informações bas-
ta ligar (14) 3415-4663 e via WhattsApp (14) 
99684-8377. INTERTRUCK, essa chegou 
para ficar, porque você merece o melhor!!!!
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Itapemirim inclui 
Araçatuba em estudos 
para operação aérea.

Em visita à região de Araçatuba, o CEO 
(diretor executivo) da Viação Itapemirim, 
Ricardo Vilaça, comunicou ao prefeito Di-
lador Borges o início de estudos para im-
plantação da ITA Transportes Aéreos para 
operação de voos da nova empresa no esta-
do de São Paulo.
O contato aconteceu por telefone, em razão 
do isolamento do prefeito de Araçatuba por 
ter testado positivo para o Covid-19 nesta 
semana. Ainda assim, Dilador Borges sina-
lizou positivamente quanto a receptividade 
da operação da marca na cidade. “Já adian-
tei ao Vilaça que estamos de portas abertas à 
visita da representação da Itapemirim, bem 
como Araçatuba ficará ainda mais grata com 

A Secretaria Municipal de Esporte e 
Promoção da Qualidade de Vida realiza os 
últimos ajustes no mais novo espaço espor-
tivo da Cidade, o Ginásio Paraolímpico.

Após a aquisição das tabelas de basque-
te, traves de futebol, rede de proteção, e ins-
talação de gradis e placar eletrônico, o espa-
ço esportivo passa pelas últimas marcações 
na superfície da quadra e nas arquibancadas.

Em Botucatu, ginásio 
Paraolímpico passa por 
últimos retoques antes 

da inauguração.

a atuação de mais uma empresa aérea para 
nossa cidade e região. O contato feito pela 
direção, ainda que em caráter de estudo, é 
mais uma prova da visibilidade de confiabi-
lidade comercial e logística que Araçatuba 
vem conquistando nos últimos anos, pelo 
estado e pelo país”, incentiva o prefeito.
Ricardo Vilaça, que tem familiares em Bi-
rigui, adiantou que retornará a Araçatuba 
ainda na primeira quinzena de dezembro de 
2020. “Até lá o prefeito já estará plenamen-
te recuperado e seguiremos com nossa con-
versa para melhores estudos, pois a empresa 
está abrindo muitas possibilidades e a via-
ção aérea é nosso novo segmento promissor 
para 2021”.

O Grupo Muffato respondeu a solicita-
ção de informações enviadas pela imprensa 
e reafirmou que vai demolir o silo da antiga 
“Cargill”, que virou um monumento históri-
co em Ourinhos.  Algumas pessoas estavam 
se mobilizando pela manutenção, porém a 
mobilização não surtiu efeito.

De acordo com o Grupo Muffato, a 
derrubada será feita em 30 dias, de forma 
gradativa, sem o uso de explosivos e total 
segurança para o entorno, sem necessidade 
de interdição das ruas próximas.

A demolição será necessária para cons-
trução da Loja Max Atacadista, que tem 
previsão de inauguração até o mês de maio 
de 2021 e deverá gerar até 400 vagas de em-
pregos indiretos. Confira a nota completa 
abaixo:

“O Grupo Muffato reitera que iniciou as 
obras para a construção do Max Atacadista, 
que inclui a demolição do antigo silo. A der-
rubada será feita gradativamente, sem uso 
de implosivos e com total segurança para o 
entorno, sem necessidade de interdição das 
ruas próximas. Os trabalhos deverão levar 
trinta dias”.

Grupo Muffato reafirma demolição de silo histórico 
de Ourinhos e confirma inauguração para maio de 

2021 gerando mais de 400 empregos.

Imagem do fotógrafo Cláudio Rodrigues, da Aliança Vídeo Produções

Localizado ao lado do Ginásio Munici-
pal “Mário Covas Júnior”, o novo espaço 
terá quadra com dimensões oficiais de 40 
por 20 metros e capacidade para receber até 
800 pessoas.

Ele se junta ao Centro de Inclusão, com-
posto por diversas instalações incluindo 
duas piscinas para o tratamento de pessoas 
com deficiência.



O ministro da Economia, Paulo Guedes, 
disse hoje (23) que o país deve perder cerca 
de 300 mil vagas formais de trabalho neste 
ano. Apesar da retomada de criação de no-
vos postos de trabalho nos últimos meses, o 
ministro prevê que haja uma desaceleração 
na geração de empregos até o fim de 2020.

“Nós vamos possivelmente chegar ao fi-
nal deste ano perdendo 300 mil empregos, 
que dizer, 20% do que perdemos nos anos 
de 2015 e 2016. No ano que enfrentamos a 
maior crise da nossa história, uma pandemia 
global, vamos perder entre um quinto e um 
terço dos empregos perdidos na recessão 
anterior”, disse Guedes durante o seminá-
rio virtual Visão do Saneamento – Brasil e 
Rio de Janeiro, promovido pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan).

Segundo o ministro, houve uma perda 
média anual de cerca de 1,3 milhão de em-
pregos nos anos de recessão de 2015 e 2016.

“O Brasil criou 500 mil empregos em ju-
lho, 250 mil em agosto e 313 mil em setem-

vOz OPERÁRIA
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Guedes prevê perda de 300 mil 
vagas de trabalho em 2020.

bro. Está para sair a qualquer momento [os 
dados de] outubro. Eu nem acredito que vá 
continuar nesse ritmo tão acelerado. É natu-
ral que dê uma desacelerada”, disse.

De acordo com o ministro, todas as re-
giões brasileiras e setores econômicos estão 

8 profissões que se reinventaram em 2020.
Ao longo dos anos, as profissões vão se 

ajustando ao tempo. Novas tecnologias são 
criadas, assim como novas necessidades. 
No mundo do trabalho sempre foi neces-
sária uma adaptação ao tempo. Enquanto 
alguns trabalhos desaparecem lentamente, 
outros passam por um processo de reinven-
ção, sem perder a sua essência. Com alguma 
adaptação, notadamente ligada à tecnologia, 
é possível seguir em frente e continuar pres-
tando um bom serviço.

O ano de 2020 passa por um período iné-
dito para esta geração. A pandemia do coro-
navírus afastou as pessoas do contato pesso-
al, fechou o comércio e estabeleceu novas 
rotinas. Algumas profissões devem ganhar 
espaço nos próximos anos, mesmo depois 
que a crise sanitária estiver controlada. A 
mudança está em andamento e não é possí-
vel prever o que vem pela frente. Mas já dá 
para ter uma ideia. Listamos aqui 8 profis-
sões, que, com alguns ajustes, já vivem um 
período de reinvenção.

FUTURO DAs PROFIssõEs EM 2020

1) Professores
Com as escolas fechadas, o conhecimen-

to migrou para a Internet. Professores tive-
ram de migrar as suas aulas presenciais para 
a tela e essa é uma tendência que veio para 
ficar, principalmente entre os adultos. Muita 
gente vai investir o tempo que ganhou sem 
precisar se deslocar pela cidade em conheci-
mento e aperfeiçoamento profissional. Com 
isso, cursos e aulas online ganham espaço.

2) Médicos
Durante a crise sanitária, a categoria 

precisou se adaptar e impulsionar o uso da 
telemedicina, que se já existia, passou a ser 
protagonista durante o período de isolamen-
to social. Ela é utilizada para a realização de 
consultas com menor grau de complexida-

de. O médico pode trabalhar de casa e o pa-
ciente ter acesso a um profissional de saúde 
por meio da tela do computador. Os profis-
sionais tiveram de se adaptar à tecnologia, 
que parece ter vindo para ficar neste setor.

3) Enfermeiros
Em um passado recente, nunca os enfer-

meiros foram tão necessários e procurados. 
A pandemia do coronavírus vai fazer com 
que muitos protocolos sejam alterados e a 
capacitação será cada vez mais importante. 
Se boa parte delas acontecerá nos próprios 
hospitais, a busca pelo aperfeiçoamento 
profissional passará também por cursos, se-
jam presenciais ou online.

4) Entregadores
Nos últimos anos os entregadores tam-

bém viveram uma mudança intensa na sua 
rotina, com a chegada dos aplicativos. Se 
antes muitos ficavam parados na porta de 
um restaurante, à espera dos pedidos, hoje 
conseguem prestar serviço para um número 
infinito de estabelecimentos. Seja para levar 
um almoço, um documento ou a entrega de 
um produto comprado em uma loja física.

5) Motoristas
Outra categoria que está em evidência é 

a dos motoristas. Com mais gente trabalhan-
do em casa e um menor número de desloca-
mentos, muita gente tende a abandonar os 

carros, principalmente nas grandes cidades. 
Isso faz com que as profissões de motoristas 
de aplicativo, taxistas e motoristas particu-
lares ganhem espaço. Aqui, a capacitação, 
para um bom atendimento, faz toda a dife-
rença. Ficar parado no tempo não é um bom 
negócio nessa área.

6) Profissionais de limpeza
Os serviços de limpeza também passam 

por um momento de mudanças profundas. 
Um exemplo está nos protocolos assinados 
por setores do comércio com as prefeituras, 
para a reabertura das lojas. Esses protocolos 
contam, antes de mais nada, com mudanças 
significativas na limpeza dos espaços. Mes-
mo a limpeza doméstica, com as pessoas 
mais tempo em casa, exigirá dos profissio-
nais do setor cuidados adicionais. 

7) Artistas
O setor cultural, sem dúvida, foi um dos 

mais impactados pela crise do coronavírus. 
E talvez seja o que mais vai demorar para se 
adaptar aos novos tempos. Os músicos encon-
traram um refúgio na Internet, ainda que para 
os menos conhecidos seja mais difícil mone-
tizar o trabalho. Pintores, artistas plásticos e 
artesãos têm um aliado no comércio online. 
Alguns colocam projetos em plataformas de 
financiamento coletivo, com bons resultados.

8) Profissionais de educação física
Com mais tempo em casa, é comum que 

as pessoas se preocupem com a saúde físi-
ca. Fazer exercício dentro do lar passou a 
fazer parte da rotina de muita gente. Mas 
todo mundo sabe que é difícil ter uma boa 
atividade sem a ajuda de um profissional. 
E nos últimos meses, muitos professores e 
personal trainers estão atendendo pela In-
ternet. Essa está entre as profissões que de-
vem ganhar força nos próximos anos, com o 
aperfeiçoamento das aulas online.

criando empregos. “A economia voltou em 
V como esperávamos. O FMI [Fundo Mo-
netário Internacional] previa uma queda de 
9,5% do PIB [Produto Interno Bruto] bra-
sileiro. Vai ser bem menos que a metade”, 
disse Guedes.
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IMPORTANTE: 
10 tendências para o turismo pós-pandemia.

1. Viagens nacionais
Essa é uma das principais tendências do turis-

mo pós-pandemia. Com cada vez mais restrições 
impostas pela comunidade internacional, o bra-
sileiro terá de esperar um pouquinho para poder 
fazer uma viagem para outro país. Portanto, o tu-
rista poderá curtir um final de semana na serra ou 
no litoral, enquanto aguarda esse período incerto 
passar. Então, que tal aproveitar o momento para 
conhecer aquela tão sonhada cidade do Nordeste?

2. sustentabilidade
A pandemia da Covid-19 tem estimulado 

novos comportamentos em relação ao consumo 
e revelado uma necessidade de responsabilidade 

social por parte das empresas e indivíduos. O 
esperado é que o turista busque destinos menos 
caros e mais sustentáveis. Ou seja, essa é uma 
grande oportunidade para explorar a cultura e os 
aspectos ambientais nacionais.

3. Turismo na natureza
Certamente, essa será uma das opções mais 

procuradas pelos visitantes no turismo pós-pan-
demia, sobretudo por aqueles que amam contato 
com a natureza e esportes radicais. Além de ser 
sustentável, o turismo de aventura permitirá ao 
turista conhecer locais lindos dentro do próprio 
país – como reservas naturais e parques -, fazer 
passeios ao ar livre e se reenergizar.

4. Experiências conscientes
É possível que muitas pessoas modifiquem 

a forma de ver as coisas e, principalmente, de 
fazer turismo após esse período. Questiona-
mentos como “qual o impacto da minha visi-
ta em tal local?” ou “como posso ajudar de-
terminada comunidade?” podem vir à tona e 
transformar as experiências de cada indivíduo. 
Provavelmente, muitos vão repensar sobre pre-
servação da natureza e compreender melhor os 
impactos das suas ações.

5. Parques nacionais
E por falar em ecoturismo, haverá um forte 

estímulo à visitação de parques nacionais nos 

próximos meses. Isso trará muitos benefícios 
não só para as comunidades locais, que terão 
uma injeção de capital na região com a maior 
circulação de pessoas, como também para o 
turismo nacional. Portanto, pesquise sobre os 
parques que existem no Brasil e sobre o seu po-
tencial turístico.

6. Locais sem aglomeração
Você sempre quis conhecer praias paradi-

síacas e cachoeiras? Então, esse é o momento. 
Todos os destinos que englobam ar puro, contato 
com natureza e belas paisagens ficarão cada vez 
mais interessantes no turismo pós-pandemia. E 
se você for viajar com crianças, melhor ainda, 
pois geralmente esses ambientes não possuem 
aglomeração. Por fim, evite a agonia das grandes 
cidades e as praias superlotadas.

7. Novas restrições nos aeroportos
Desde o início da pandemia, pudemos acom-

panhar a movimentação dos aeroportos e em-
presas aéreas de todo o mundo para promover 
a segurança dos tripulantes. Mas saiba que as 
recomendações seguirão firmes e fortes mesmo 
no período de turismo pós-pandemia. Portanto, 
observe se a empresa que você escolher está res-
peitando os protocolos sanitários, ok?

8. Viagens de carro com a família
As viagens de carro também são uma ten-

dência do turismo pós-pandemia. Você poderá 
planejar longos tours com a família, em um am-
biente controlado e longe de contaminações por 
descuido. Além disso, viajar de carro pode ser 
mais barato que viajar de avião, além de mais 
enriquecedor. Por fim, famílias que viajam de 
motorhome ainda dispõem de cozinha e hospe-
dagem próprios.

9. Reservas antecipadas nos hotéis
Assim como as companhias aéreas têm in-

tensificado os cuidados para o turismo pós-pan-
demia, hotéis e pousadas do mundo todo estão 
seguindo os protocolos exigidos pelo Ministério 
da Saúde. Então, é possível que as vagas sejam 
reduzidas para evitar aglomeração nesses espa-
ços. Por isso, é fundamental que o turista se an-
tecipe e planeje a sua viagem, para não correr o 
risco de ficar sem ter onde se hospedar.

10. Segurança sanitária
Por fim, hotéis, restaurantes e outros locais 

de livre circulação têm redobrado seus cuidados 
em relação à higiene e segurança, além de inse-
rir novos protocolos sanitários. Sem dúvidas, os 
clientes se sentirão mais seguros em se hospedar 
e frequentar locais com padrões de limpeza mais 
consistentes e que garantam a saúde e proteção 
de todos.

O setor de turismo está em constante trans-
formação e promete trazer muitas novidades nos 
próximos meses. Por isso, é muito importante 
que o visitante se adapte a esse novo momento 
e, sobretudo, respeite as orientações e recomen-
dações das autoridades.

Nesse momento de incertezas, é fundamental rever conceitos e se adaptar ao novo cenário. Por isso, se 
você está incerto sobre como será o turismo pós-pandemia, listamos as principais tendências para você se 

atualizar e fazer uma viagem segura e livre de problemas. Confira:
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VITRINE
CONFIRMADO:

Apresentadora Xuxa relata detalhes sobre ter sido 
abusada sexualmente no meio de uma sessão de terapia.

Nossa eterna rainha dos baixinhos deu 
uma declaração bem preocupante no último 
final de semana. Xuxa participava de uma 
live no Instagram com a âncora e jornalista do 
“Bom Dia Brasil”, Ana Paula Araújo.

Enquanto conversavam sobre o livro da Ana 
Paula, “Abuso- A cultura do estupro no Brasil”, 
a apresentadora compartilhou um pouco sobre 
os abusos sofridos no decorrer de sua vida.

Xuxa lembrou de um momento na sua vida 
que surpreendeu a todos, é que ela já foi abusa-
da por um psicanalista, durante uma sessão de 
terapia. A apresentadora explicou que come-
çou a fazer análise após a separação dos seus 
pais, e por ter um sono muito leve devido aos 
abusos que sofreu, conta que encontrou essa 
pessoa para ter ajuda: “Ela me fazia falar com 
umas almofadinhas, dizia que eu precisava re-
laxar, colocava música, cristais, incensos para 
eu relaxar, dormir e tal. E ela falava: ‘(O sono 

Confira os títulos que saem do 
catálogo da Netflix em dezembro.

Mensalmente, a Netflix traz para o seu catálogo 
novas opções de filmes, séries e outros conteúdos em 
vídeo para seus assinantes sempre tenham algo inédi-
to para assistir. Infelizmente, em meio as novidades, 
muitos títulos também deixam o serviço e podem fazer 
falta para muitos usuários que gostam deles.

Já para este mês de dezembro, quem sai perdendo 
são os fãs do “O Senhor dos Anéis”, uma vez que a tri-
logia original dos filmes está prevista para sair do catá-
logo. Assim, se você está preocupado em perder algum 
título de seu interesse, é sempre bom dar uma conferida 
no que pode estar saindo enquanto ainda há tempo de 
assisti-los. A seguir, veja a relação completa dos títulos 
que podem sair da Netflix em dezembro.

IMPORTANTE
Os títulos listados abaixo podem sofrer altera-

ções na sua data de remoção sem aviso prévio por 
parte da Netflix.

sÉRIEs
• A Maldição de Oak Island - 3º temporada (01/12)
• Merlí (01/12)
• Quatro Estações em Havana (09/12)
• Dix Pour Cent (13/12)
• Jenni Rivera: Borboleta do Bairro – A Série (15/12)
• Shtisel (15/12)
• Chiquititas (21/12)
• Pretty Little Liars (21/12)
• Um Maluco no Pedaço (31/12)

FILMEs
• À Procura da Felicidade (01/12)

leve) É por causa das histórias do seu abuso, 
você passou por isso’. Enfim. Relaxei em um 
momento lá da terapia, dormi. E quando acor-
dei, ela estava me tocando”.

Nesse momento Ana Paula mostrou sua 
surpresa e se comoveu pelo relato de Xuxa. A 
apresentadora ainda continuou conversando e 
mostrou solidariedade para as vítimas do mé-
dium João de Deus, e contou que por pouco 
não fez uma consulta com o médico Roger 
Abdelmassih, que foi citado pela jornalista na 
conversa e Xuxa relembrou que ele já chegou 
a ligar para ela.

“Esse médico me ligou para perguntar se 
eu não queria ir lá para conhecer ele. É. Ain-
da bem que não fui, senão seria mais um para 
a minha história“, relatou a rainha dos baixi-
nhos. O caso de Abdelmassih ficou tão famo-
so, que inspirou até uma série na TV Globo, 
chamada Assédio.

• Amarga Sinfonia de Auschwitz (01/12)
• Belas e Perseguidas (01/12)
• Dream Boat (01/12)
• Entrevista com o Vampiro (01/12)
• Hancock (01/12)
• Homem-Aranha 3 (01/12)
• No Corredor da Morte (01/12)
• O Paizão (01/12)
• O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (01/12)
• O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (01/12)
• O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (01/12)
• Poltergeist – O Fenômeno (01/12)
• Quando Um Estranho Chama (01/12)
• Rápida e Mortal (01/12)
• Resident Evil 5 - Retribuição (01/12)
• Rio Bravo (01/12)
• Seleção Natural (01/12)
• Jackie (06/12)
• Pastoral Americana (06/12)
• Encontro Marcado (07/12)
• Como Estrelas na Terra (08/12)
• Dhobi Ghat (Mumbai Diaries) (08/12)
• Jaane Tu... Ya Jaane Na (08/12)
• Lagaan: A Coragem de um Povo (08/12)
• Peepli Live (08/12)
• A Voz de um Sonho (15/12)
• Bem-Hur (15/12)
• A Comédia dos Pecados (16/12)
• A Guerra das Flechas (18/12)
• Crows: Zero (18/12)
• Operação Corvo 3 (18/12)
• Pânico na Torre (18/12)
• Tai Chi Hero (18/12)



RADAR DIGITAl
Novembro / 2020                                                                Página 10

EXCLUSIVO:
 Confira os aplicativos que ajudam a comparar 

preço nesta Black Friday.
Se o seu negócio nessa Black Friday é com-

prar, uma ajudinha extra para comparar as pro-
moções no dia da compra não cai nada mal, não é 
mesmo? Selecionamos alguns sites e aplicativos 
que auxiliam consumidores a não cair em ciladas 
na sexta-feira.

Buscapé
Permite a comparação de preços em 500 lo-

jas e mostra o histórico dos valores cobrados seis 
meses antes. Tem a função também de vigia do 
preço, que te manda notificações caso encontre 
boas ofertas para o produto que você selecionou. 
Pode ser utilizado via app ou pelo site

buscape.com.br.

Zoom
Também compara preços e mostra gráficos 

de como estava o valor nos últimos seis meses, 
para você não cair em fraudes. Disponibiliza ví-
deos curtos dos produtos. Tem garantidor de en-
trega: se você não recebeu o produto, o aplicativo 
tenta negociar com a loja e se mesmo assim não 
der certo, promete devolver o valor, com limite 
de R$ 5 mil. Via app ou em zoom.com.br.

Cuponeria
Está sempre querendo um descontinho a 

mais? O Cuponeria pode te dar uma força. O app 
oferece cupons com descontos de até 80% em 
várias redes de varejo. É possível achar ofertas 
também para restaurantes, cinemas e supermer-
cados. Permite encontrar estabelecimentos pró-

ximos de sua localização com cupons. Disponí-
vel em cuponeria.com.br ou via app.

Pelando
Também indica promoções, dá alertas para 

produtos e fornece descontos. O diferencial é a 
interação com os usuários. São eles que indicam 

Desde o começo da pandemia do corona 
vírus, muitos serviços de videoconferência 
têm se destacado para as pessoas realiza-
rem reuniões e entrarem em contato com 
seus amigos. Por sua vez, o Messenger do 
Facebook foi um serviço que até chegou a 
implementar novas funções para fica mais 
atrativo.

Já um recurso que está sendo disponibi-
lizado cada vez mais para os seus usuários é 
o “Assistir juntos”, que como o nome suge-
re permite que as pessoas em uma chamada 
de vídeo possam assistir um vídeo juntos 
mesmo estando distantes uma das outras. 
A seguir, veja como usar a função “Assistir 
juntos” do Messenger.

IMPORTANTE
Apesar de esta função ter sido anunciada 

pelo Facebook faz algum tempo, ela ainda 
não está aparecendo para todos usuários, ou 

Como usar a função “Assistir Juntos” do Messenger. 

se a oferta é boa mesmo, dão dicas e opinião so-
bre os produtos. Do lado de cada item tem um 
termômetro que indica o quão “pelando”está a 
oferta, com base nas avaliações. Você confere a 
ferramenta em pelando.com.br ou via app.

Trivago
Se o seu foco nessa Black Friday é garantir 

uma viagem em conta para quando passar a pan-
demia ou para se isolar com a família, o Trivago 
dá uma ajuda para comparar diárias em hotéis e 
pousadas. Faz pesquisas também em sites de ou-
tros países. Mostra localização e permite buscas 
com filtros de preços. Em trivago.com.br ou pelo 
app.

BF Legal
Esta última dica é para você cobrar seus di-

reitos e denunciar quem tenta empurrar falsas 
promoções na Black Friday. A Câmara Brasilei-
ra de Comércio Eletrônico criou um código de 
ética para os vendedores. Para conferir as lojas 
que aderiram ao movimento, receber promoções 
dos sites certificados ou fazer denúncias, acesse 
bflegal.com.br.

seja, a sua liberação está sendo feita de for-
ma gradual. O recurso em questão pode ser 
utilizado tanto pelo aplicativo do Android 
quanto do iOS (sistema do iPhone).

O tutorial abaixo, por sua vez, foi feito 
em um celular com o sistema Android, mas 
o processo deve ser praticamente o mesmo 
no iPhone com pequenas mudanças a serem 
notadas na interface do aplicativo.

Como usar a função “Assistir Juntos” do 
Messenger

A nova função do Messenger é bem 
simples de ser acessada, mas diferente de 
“filtros”, ela não fica tanto em evidência en-
quanto a chamada é realizada. Confira:
1. Acesse a Google Play ou a App Store e 
atualize o Messenger para a última versão 
disponível;
2. Caso tenha algum processo do aplicativo 
aberto, feche-o;

3. Abra o Messenger normalmente e inicie 
uma chamada de vídeo com a pessoa ou gru-
po desejado;
4. Após ter a chamada atendida, deslize a 
tela para cima;
5. Utilize a opção “Assistir Juntos” e procu-
re por um vídeo que deseja assistir.

A partir deste momento, de forma sincroni-
zada, o vídeo estará sendo exibido para to-
das as pessoas de sua chamada.

Pronto! Agora, você já sabe como usar 
o recurso “Assistir Juntos” do Messenger 
para ver um vídeo com pessoas que este-
jam longe.
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Uma em cada três mulheres diz ter 
receio de denunciar estupro.

Na semana passada, o Brasil chegou a 
mais de 6 milhões de casos de infecção por 
coronavírus e países da Europa vivem uma 
segunda onda.

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) anunciou nesta segunda-feira, 23, 
que a “aposta mais segura” para algumas fa-
mílias será não realizar reuniões familiares 
neste Natal e ano-novo para impedir a dis-
seminação do corona vírus. Festas de Ano 
Novo, com aglomeração, também não são 
recomendadas.

 Na semana passada, o Brasil chegou a 
mais de 6 milhões de casos de infecção por 
coronavírus e países da Europa vivem uma 
segunda onda. O anúncio foi feito no mes-
mo dia em que a OMS saudou os esforços 
da Universidade de Oxford e do laboratório 
AstraZeneca “para tornar a vacina acessível 
e fácil de armazenar”.

OMS diz que ‘aposta mais segura’ é 
renunciar às festas de Natal e Ano-Novo.

Em uma reunião virtual em Genebra, a 
líder técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, 
para a covid-19 disse que “em algumas situ-
ações, a difícil decisão de não ter uma reu-
nião familiar é a aposta mais segura”. Mais 
cedo, a cientista-chefe da organização Sou-
mya Swaminathan afirmou que as notícias 
sobre os resultados da vacina para covid-19 
da Universidade de Oxford e do laboratório 
britânico AstraZeneca são “encorajadoras e 
esperamos ver os dados, como fazemos com 
outros resultados promissores das últimas 
semanas”.

A AstraZeneca informou nesta segunda-
-feira que sua vacina para covid-19 pode ser 
cerca de 90% eficaz, dando à luta mundial 
contra a pandemia global uma nova arma, 
mais barata de produzir, mais fácil de distri-
buir e mais rápida de expandir do que suas 
rivais.

Constrangimento, temor de ser exposta 
publicamente e medo de não acreditarem 
são os principais motivos para o silêncio.

O medo leva ao silêncio de vítimas de 
estupro no Brasil. É o que constata um le-
vantamento dos institutos Locomotiva e Pa-
trícia Galvão. A pesquisa mostra que uma 
em cada três mulheres teria receio de expor 
a violência sexual sofrida. Das participan-
tes do estudo, apenas 68% responderam que 
denunciariam o crime com certeza. Das que 
teriam algum tipo de medo de denunciar, 
23% provavelmente informaria para uma 
pessoa próxima, enquanto 9% não contaria 
para ninguém.

São variados os motivos apontados en-
tre as que esconderiam o fato. O mais ci-
tado, com 66%, é o constrangimento em 
expor o ocorrido. A cobertura da pesquisa 
é nacional e as entrevistadas possuem 16 
anos ou mais.

De acordo com a socióloga e diretora 

do Instituto Locomotiva, Maíra Saruê, a 
pesquisa mostra que as mulheres convivem 
frequentemente com o medo da violência 
sexual. “No total, 53% das pessoas que par-
ticiparam do estudo afirmaram conhecer 
uma mulher que já passou por essa situação. 
Infelizmente, é comum.”

Sobre o receio de expor o crime, Maíra 
aponta que a falha está nas “portas de saí-
da”, expressão utilizada para estudar os ca-
minhos da denúncia. “Os serviços de apoio, 
saúde e segurança pública têm muito o que 
melhorar no acolhimento da vítima. Uma 
mulher que sofreu esse tipo de violência fica 
machucada emocionalmente e fisicamente. 
Muitas vezes, a sensação de impunidade 
também as afasta da denúncia”, explicou.

Outro dado que agrava ainda mais a 
situação é que apenas 7% dos municípios 
brasileiros possuem uma Deam (Delegacia 
Especializada de Atendimento à Mulher). 
Confira mais informações abaixo.

OITO MINUTOs
A pesquisa também constatou que 95% 

das mulheres temem sofrer violência se-
xual. Deste número, 78% convivem com 
muito medo.

O temor tem explicação. De acordo com 
o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
de 2020, com base em dados de 2019 das 
Secretarias Estaduais de Segurança Pública, 

um estupro ocorre a cada 8 minutos no Bra-
sil. Foram 66.123 casos de violência sexu-
al no ano passado. Entre todas as vítimas, 
85,7% eram do sexo feminino e 57,9% ti-
nham no máximo 13 anos.

Outra informação é ainda mais preo-
cupante: o número cresceu desde 2015, 
quando foi registrado um estupro a cada 11 
minutos.



com o exame de toque.
Quão desconfortável é o exame de toque 

retal?
Especialistas reiteram que o procedi-

mento é indolor, e dura apenas alguns se-
gundos. Ele também é absolutamente neces-
sário para a avaliação da próstata, segundo 
a oncologista Cynthia Lemos, pois detecta 
alterações que outros exames podem deixar 
passar.

FATOREs DE RIsCO
Caso na família

Diagnósticos de câncer de próstata em 
parentes de primeiro grau significam risco 
dobrado para desenvolver a doença

Idade
Cerca de 60% dos quadros de câncer de 

próstata são identificados em homens aci-
ma de 65 anos; pacientes abaixo dos 40 são 
mais raros

Mutações genéticas
Os genes BRCA-1 e BRCA-2 podem so-

frer raras alterações hereditárias, que repre-
sentam maior risco para câncer de próstata, 
mama e ovários

Dieta (em estudo)
A relação ainda está sob estudo, mas há 

indício de dietas abundantes em gordura 
animal e carne vermelha aumentam o risco 
para câncer de próstata

Obesidade (em estudo)
Embora não haja comprovação de maior 

risco para a doença em pessoas obesas, este 
grupo é mais propício a desenvolver uma 
forma mais agressiva do câncer
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SAÚDE E bEM ESTAR

Novembro Azul:
Especialistas respondem dúvidas sobre câncer de próstata.

Quando Ubiraci Rodrigues descobriu 
seu câncer de próstata, aos 51 anos, o diag-
nóstico parecia uma “morte iminente”. O 
pequeno tumor foi descoberto por meio do 
exame de toque, um dos três que faz roti-
neiramente para prevenir a doença — uma 
ecografia da região e um exame da enzima 
antígeno prostático específico (PSA) não 
haviam detectado o câncer.

Mas a impressão inicial não se confir-
mou. Descoberto precocemente, o tumor de 
Ubiraci respondeu bem ao tratamento, e o 
paciente acabou não precisando de cirurgia 
ou qualquer procedimento invasivo. Hoje 
com 56 anos, ele mantém acompanhamen-
to semestral com o urologista e segue sua 
vida normalmente: “O médico me fala que 
provavelmente não vai ser o câncer de prós-
tata que vai me matar, já que está estável por 
todo este tempo”.

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) 
prevê que, apenas em 2020, mais de 65 
mil brasileiros receberão o mesmo diag-
nóstico que Ubiraci encarou há cinco 
anos. No entanto, cerca de 15,5 mil de-
verão desenvolver um quadro fatal do 
câncer de próstata — segundo maior cau-
sador de mortes em homens, atrás apenas 
do câncer de pulmão.

A descoberta nos estágios iniciais é 
importante fator para a cura, mas requer 
realização frequente dos exames. O urolo-
gista Anibal Branco, do hospital curitibano 
Marcelino Champagnat, conta que o trata-
mento não é apenas menos efetivo com o 
diagnóstico tardio, mas também mais inva-
sivo: “Quando a doença é descoberta em um 
estágio mais avançado, o tratamento acaba 
sendo muito mais agressivo, comprometen-
do a produção de testosterona e elevando os 
riscos de doenças cardíacas, impotência se-
xual e distúrbios cognitivos”.

Neste ano, a proposta de conscientiza-
ção do Novembro Azul ganha urgência. “A 
preocupação com a covid-19 tem compro-
metido a detecção precoce”, alerta Cynthia 
Lemons, oncologista do Hospital Samarita-
no Higienópolis. “Apesar de ainda não ter-
mos dados concretos, há expectativa de que 
a pandemia favoreça o diagnóstico tardio da 
doença, uma vez que muitos pacientes não 
têm realizado seus exames.”

Somando o tabu relacionado aos exa-
mes de próstata, o desconhecimento sobre 
este tipo de câncer e as particularidades do 
período de pandemia, o número de brasilei-
ros sem a sorte de Ubiraci Rodrigues pode 
crescer em 2020. Para aumentar a consciên-
cia sobre tais riscos, o Metro consultou es-
pecialistas para responder as dúvidas mais 
frequentes sobre o câncer de próstata.

NOVEMBRO AZUL: PERGUNTAs E 
REsPOsTAs sOBRE O CÂNCER DE 

PRÓsTATA
Como nasce um câncer na próstata?
A próstata é uma glândula do tamanho 

de uma noz, localizada abaixo da bexiga, 
em frente ao reto e envolvida pela uretra — 
o canal por onde passa a urina. Ela é respon-
sável por produzir o líquido que compõe o 
sêmen e, como qualquer parte do corpo, está 
em constante reposição de células. Estas cé-
lulas podem começar a se multiplicar de for-
ma desordenada, originando um tumor; sem 
tratamento, estas células “malignas” podem 
cair na corrente sanguínea e chegar a outros 
órgãos, iniciando um estágio mais avançado 
da doença — a metástase.

Ter caso na família aumenta meu risco?
Sim. Como o câncer de próstata está 

relacionado a fatores genéticos, a heredi-
tariedade é importante fator para aferir sua 
propensão — se você tem pai, irmão, tio ou 
qualquer parente paterno ou materno com a 
doença, vale um cuidado especial. Quando 
o câncer atinge um parente de primeiro grau 
antes dos 65 anos, o risco é ainda maior.

Câncer de próstata só aparece em ido-
sos?

Não. Pessoas de todas as idades devem 
ficar atentas, mas o risco aumenta com o 
envelhecimento — a doença costuma ser 
diagnosticada a partir dos 50 anos, idade 
em que a Sociedade Brasileira de Urologia 
recomenda iniciar exames, mas pode aco-
meter pacientes na faixa dos 40. O oncolo-

gista Raphael Brandão explica que, além da 
idade, são fatores de risco para o câncer a 
obesidade, o sedentarismo, o consumo de 
bebida alcoólica e cigarros, além de alimen-
tações ricas em gordura e alimentos ultra-
processados.

Quais sintomas posso sentir com o cân-
cer de próstata?

Embora muitos casos sejam assintomá-
ticos, alguns desconfortos podem ser iden-
tificados por certos pacientes. Lemos conta 
que, caso o crescimento da próstata com-
prima o canal da uretra, o indivíduo expe-
rienciar maior urgência para urinar, ou fluxo 
de urina reduzido. O urologista Nilo Jorge 
Leão, do Instituto Baiano de Cirurgia Robó-
tica, aponta outros sintomas como presença 
de sangue na urina ou sêmen, disfunção eré-
til, dores no quadril e dormência nas pernas 
e pés.

Posso fazer exames apenas se tiver sin-
tomas?

Não! Segundo o urologista Anibal 
Branco, aqueles que não realizam exames 
anualmente correm grande risco, porque o 
câncer de próstata não causa sintoma algum 
nas fases iniciais, quando é mais manejável. 
“Normalmente quando aparece algum sinto-
ma, já aconteceu a metástase para o osso e 
a partir desse momento não tem mais cura.” 
A dosagem da enzima PSA no sangue é um 
dos principais exames, pois seu nível au-
menta no caso de alterações na próstata. No 
entanto, existem tumores malignos que não 
aumentam o PSA, e são detectados apenas 
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MUNDO PET

Um buldogue francês e um cão sem 
raça definida testaram positivo para o Sars-
-CoV-2 em Curitiba. Os casos foram de-
tectados na semana passada e confirmados 
recentemente pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), que coordena um estudo 
multicêntrico sobre o coronavírus em ani-
mais de estimação em 6 capitais do país. 
Em outubro, pesquisadores da universidade 
curitibana ajudaram equipes da Universida-
de Federal do Mato Grosso (UFMT) a iden-
tificar o vírus em uma gata de Cuiabá.

Os animais apresentaram alguns poucos 
espirros e passam bem. Os tutores dos cães 
também tiveram o diagnóstico de corona-
vírus confirmado. À equipe de pesquisa, o 
tutor do bulldog francês contou que testou 
positivo para o vírus na semana passada e 
notou uma “discreta secreção nasal” no ani-
mal de estimação. Os dois costumavam di-
vidir a mesma cama.

O segundo teste do tutor deu negativo, 
mas o cão já estava com uma pequena quan-
tidade de vírus no organismo e testou positi-
vo. No dia seguinte ao resultado, os pesqui-

Brasil registra primeiros casos de 
coronavírus em cachorros.

Um bulldogue francês e um cão sem raça 
definida testaram positivo no Paraná. 
Tutores e familiares também estavam 

infectados

sadores refizeram o teste no cachorro, que 
testou negativo desta vez.

O segundo caso também envolveu um 
macho adulto, porém sem raça definida. A 
tutora do cão também estava infectada, bem 
como os demais moradores da casa. Segun-

Carnívoros, os felinos (como os gatos) 
são mamíferos com características interes-
santes. Com garras longas e encurvadas, 
alguns deles possuem unhas retráteis, ou 
seja, quando o animal as encolhe, elas são 
envolvidas pelas dobras da pele. Apoiados 
sobre as quatro patas, as da frente têm cin-
co dedos e a de trás, quatro. Muito flexí-
veis, conseguem dar grandes saltos e subir 
em árvores com muita facilidade. Além 
disso, controlam os cerca de 500 músculos 
com maestria.

Os felinos domésticos possuem hábi-
tos preguiçosos e, diferentemente dos seus 
primos de habitat natural, não têm tanta au-
tonomia para algumas atividades. Quando 
em contato com outros animais, até mesmo 
constante, podem apresentar comportamen-
tos agressivos e serem pouco adaptáveis.

Com os gatos o problema é mais co-
mum, ainda mais se houver a adoção de ou-
tros mais novos. Por isso, é preciso cautela. 

do ela, todos os seus quatro cachorros apre-
sentaram episódios esporádicos de espirros, 
mas somente um testou positivo.

Os dados serão registrados junto ao Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA). As amostras serão enviadas 

Seus gatos não param de brigar? Confira 
a solução para esse problema.

O veterinário e especialista em pets, Marcos 
Eduardo Fernandes, explica que, apesar da 
situação delicada, há alguns truques para 
melhorar o convívio.

CONFIRA As DICAs:
 É uma situação delicada! O ideal é man-

tê-las separadas, cada uma num cômodo da 
casa.

A utilização de medicamentos da terapia 
floral (para ciúme, ansiedade e agressivida-
de) ou aromaterapia pode trazer uma sen-
sação de bem-estar e, consequentemente, 
calma aos gatos briguentos.

Outra opção é a borrifação de um jato de 
água (borrifador) na direção deles no mo-
mento em que partirem para o ataque, evi-
tando que se machuquem mais seriamente.

A castração dos gatos (retirada dos ová-
rios) pode ajudar também, pois muito do 
comportamento dos animais estão relacio-
nados à questão hormonal.

para confirmação no TECSA Laboratório 
Animal, para que sejam testadas em outro 
laboratório de referência. Ainda não existe 
nenhum registro de que cães e gatos sejam 
transmissores da Covid-19.

PEsQUIsA
Em um comunicado, Alexander Biondo, 

professor e coordenador do estudo, explicou 
que os animais podem ser infectados pelo ví-
rus Sars-CoV-2, mas isso não significa que 
os bichos apresentarão a doença ou serão 
transmissores. Já existem estudos que indi-
cam que gatos podem transmitir para outros 
gatos, mas não há dados sobre isso para cães.

Alexander Biondo alerta ainda que o 
contato mais íntimo entre humanos e pets 
pode infectar os bichos, sendo indicado o 
distanciamento e o uso de máscara em caso 
de confirmação da Covid-19 para os tutores.

A pesquisa da UFPR será realizada em 
Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Cam-
po Grande (MS), Recife (PE), São Paulo 
(SP) e Cuiabá (MT). Além de avaliação de 
amostras biológicas, os pesquisadores cole-
tarão sangue para realizar a sorologia dos 
animais. O objetivo é dar resposta definitiva 
sobre a susceptibilidade e o papel de cães e 
gatos como reservatórios do vírus.



O QUE VOCE NÃO SABIA:

DICAS UTÉIS:

           ENTRETENIMENTOS                                 

Você é uma pessoa 
curiosa?

 Então mate sua 
curiosidade agora.

Confira e curta:
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01) A cada minuto, cerca de 72 horas de conteúdo são enviadas ao site de vídeos Youtube.
02) O cachorro-quente é uma invenção alemã do século XV.
03) O calendário da Etiópia é sete anos atrasado em relação aos demais países do ocidente.
04) A avenida mais larga do mundo, com 14 faixas diferentes, fica na Argentina.
05) Na Holanda, estima-se que o número de bicicletas ultrapasse três vezes o número de 
veículos.
06) O Sol converte cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo 
em virtude do processo de fusão nuclear.
07) O corpo humano tem mais de 96 mil km de vasos sanguíneos.
08) Os mosquitos são os animais mais letais do mundo, causando mais mortes humanas do que 
todas as guerras da história. Esses seres vivos matam cerca de 725 mil humanos anualmente.
09) Os vertebrados mais longevos do mundo são os tubarões da Groenlândia, que podem viver 
cerca de 400 anos.
10) Tocantins é o estado mais novo do Brasil, fundado em 1988.



Áries
2021 pode ser o ano para ex-
pandir naquilo que você estru-
turou em 2020 e levar adiante 
o que você realmente quer para 
o seu futuro. Os eclipses de 
2021 são datas que requerem 

atenção das pessoas de Áries porque podem ser 
períodos mais pesados.

Touro
Tudo pode mudar para quem 
é de Touro em 2021. Vai ser 
preciso trabalhar com plane-
jamento a longo prazo e ter 
mais flexibilidade a mudanças 
repentinas. O ano pode ser um 

bom momento para seguir um pouco mais sua 
intuição.

Gêmeos
Pode haver muita agitação, 
eletricidade e até certa dificul-
dade para relaxar para quem é 
de Gêmeos em 2021. Coisas 
que foram plantadas alguns 
anos atrás, agora poderão se 

concretizar de fato. Porém, saiba que nada acon-
tece sem esforço.

Câncer
A tendência é de que 2021 
seja bem intenso e tenso. Você 
pode viver mudanças bastante 
profundas - sejam emocionais, 
financeiras, sexuais e afetivas. 
Coragem para enfrentar os de-

safios para mudar de maneira construtiva, e não 
dramática, pode ser importante neste ano.

Leão
Em 2021, quem é de Leão pode 
ter de olhar com mais atenção 
para seus relacionamentos de 
longo prazo. Além disso, não é 
um bom ano para investimen-
tos de grande porte e de riscos 

. A tendência para o ano é de certa instabilidade 
financeira em alguns períodos.

Virgem
Em 2021, você pode viver 
muitas novidades, renovação 
e mudanças. Mas será preciso 
tomar cuidado com o excesso 
de atividades, de autocrítica e 
de autocobrança. Isso poderá 

prejudicar você em várias situações ao longo do 
ano, especialmente na saúde em 2021.

Libra
Seus relacionamentos mais 
próximos, seus prazeres e sua 
expressão pessoal podem estar 
em destaque. Muito cuidado 
para não exagerar nas expec-
tativas, que podem estar altas. 

Isso pode levar os bons resultados em termos de 
carreira serem considerados ruins, porque você 
queria que fosse perfeito.

Escorpião
Amadurecer emocionalmente, 
mergulhar para dentro de si, 
em seu passado e sentir o que 
você quer para o futuro as ques-
tões que estão favorecidas para 
quem é de Escorpião em 2021. 

Algumas crises e mudanças profundas podem 
acontecer neste próximo ciclo.

Sagitário
2021 pode ser um ano muito 
sociável e cheio de novidades 
e pessoas na sua vida. Também 
existe um elemento de instabi-
lidade, mudança e transforma-
ção na rotina profissional de 

quem é de Sagitário. Pode surgir vontade por 
novas experiências no âmbito familiar ou até de 
ampliar a família.
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GUIA DOS ASTROS

PREvISÃO 2021

Capricórnio
Quem é de Capricórnio pode-
rá ter de, em 2021, focar nas 
questões materiais, profissio-
nais e corporais.  Por conta dos 
trânsitos de Júpiter e Saturno 
em Aquário, pessoas de Capri-

córnio precisarão ter mais atenção ao que precisa 
ser renovado em termos de finanças e valores de 
vida.

Aquário
Esse é o ano de aquarianas 
e aquarianos. Dois planetas 
importantes vão passar qua-
se todo o ano no seu signo e 
podem trazer tendências im-
portantes para você. Será im-

portante priorizar aquilo que possa servir de 
alavanca para sua carreira.

Peixes
2021 é um ano propício para que 
quem é de Peixes possa realizar 
uma faxina interna, mergulhar 
no seu autoconhecimento e jogar 
fora tudo que não serve. Aprovei-
te os desafios e as oportunidades 

do ano para viver um ciclo de mais autonomia e in-
dependência.

Simpatia para atrair sorte e 
prosperidade em 2021.

SIMPATIAS 

Previsões para os signos em 2021.
No contexto geral, os trânsitos de Saturno e Júpiter em aquário traz questões importantes nas previsões para os signos em 2021. Esses 

dois planetas indicam tendências de crescimento e excessos (Júpiter) e restrição e consolidação (Saturno) para todos os 12 signos.
Neste guia, você pode acessar as previsões para os signos e os ascendentes em 2021 e ler sobre as principais oportunidades e desafios no 

amor, na carreira e finanças, na saúde e na família.

Material:
Um pedaço de papel em branco, um pedaço 
de pano vermelho, uma pedra turmalina 
negra, um cristal de quartzo transparente e 
incenso de sua preferência.

Modo de Fazer:
Escreva no papel branco o versículo 11 do 
salmo 91:
“Porque a seus anjos ele dará ordens
a seu respeito,
para que o protejam em todos
os seus caminhos”

Abaixo escreva também seu nome 
de batismo e a data do seu nascimento. 
Coloque esse papel no pano vermelho junto 
com a turmalina negra e o cristal quartzo 
branco.

Feche o pano e acenda o incenso, 
fazendo com que a fumaça passe pelo 
saquinho.

Durante todo esse ritual mentalize a 
prosperidade e sorte entrando na sua vida.

Leve esse saquinho com você como um 
amuleto de sorte.



COzINHANDO COM ARTE

INGREDIENTEs
• 4 xícaras (chá) de arroz cozido;
• 100 gramas de queijo mussarela ralada;
• 100 gramas de açaí cortado em cubos 

pequenos;
• 1 cenoura ralada;
• 2 colheres (sopa) de salsa (ou salsinha) picada;
• 2 unidades de ovo;
• 1 xícara (chá) de leite1/2 copo de requeijão;
• 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado• sal 

a gosto;
•  pimenta-do-reino a gosto.

AQUElE AbRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...

COFFEE       SOCIETY
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MODO DE PREPARO
Em uma tigela, misture o arroz, a mussa-

rela, o presunto, a cenoura e a salsa.
Coloque em um refratário untado com 

margarina.
No liquidificador, bata os ovos, o leite, o 

requeijão, o queijo ralado, o sal e a pimenta.
Despeje sobre o arroz e asse no forno, 

preaquecido, a 200 °C durante 30 minutos 
ou até dourar.

Jardineira que realizava a linha Marília/Assis.

ANIvERSARIANTES DO MÊS

Maria Eliza Romão Murad Laerte Rojo Rosseto

Marcos Calil India Silva

Tati Simões José Adalto Marques da Costa

Eduardo Paulo da Silva Vilma Pereira

Arroz de forno com cobertura 
de mussarela.


