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COM PENDÊNCIAS:

Após reeleição, Prefeito Daniel 
Alonso assume mandato com 
promessas não cumpridas do 

primeiro mandato.

Segundo Reeleito com mais de 50 mil votos, prefeito Daniel Alonso reassume o seu 
segundo mandato com promessas não cumpridas da campanha de 2016 para o seu 

primeiro mandato. Relembre algumas promessas esquecidas. Página 5

MUNDO PET 
Cachorro intoxicado: 
Veja como descobrir 

se o seu cãozinho 
está passando por 

uma intoxicação por 
alimentos ou plantas.

Novo Prefeito de Presidente 
Prudente exige pressa nas 

obras do novo Camelódromo.

O Prefeito eleito da cidade de Presidente Prudente em seu primeiro ato como 
administrador solicitou uma reunião com a construtora responsável pela construção do 
novo camelódromo da cidade. Confira detalhes a respeito.do mais moderno centro de 

compras do oeste paulista.  Página 06

A pele, sem dúvidas, é a parte do nosso 
corpo que mais sofre com os efeitos 

nocivos do sol. O surgimento de manchas, 
queimaduras e alergias em decorrência 

da falta da proteção adequada é bastante 
comum. Leia as melhores dicas para você 

se cuidar.   Página 12

Feriadões 2021 no Brasil: 
Viagens sem 

aglomeração e 
com planejamento.

2021 é mais um ano pródigo de feriadões. 
O quanto - e como - vamos aproveitar, 

no entanto, vai depender da evolução da 
pandemia e da vacinação. Mas é possível 

viajar com responsabilidade, usando 
máscara e fugindo das aglomerações. 

Programe-se a partir deste guia de 
feriadões 2021. Página 08

Ter um cachorro intoxicado é uma das 
piores sensações do mundo. Quando a 
gente percebe isso cedo, as chances de 

reversão são até grandes. Preparamos uma 
matéria especial para você tirar todas as 

suas dúvidas.  Página 13

O verão e os efeitos 
nocivos do sol.
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Viver pela fé é indispensável para todos 
os crentes em Jesus. Pois é por meio da fé 
que o cristão demonstra a sua dependência e 
confiança no amor de Deus e tem-No como 
sua viva esperança. Porém, quando transfe-
rimos essa confiança para outros alvos ou 
simplesmente nos afastamos de Deus, esta-
mos retrocedendo na fé. 

Se tem baseado a sua vida e confiança 
em algo criado e não no Criador, você está 
correndo um sério risco de retroceder. Não 
negocie a sua fé! Deposite-a na Rocha ina-
balável, Naquele que é o autor e consuma-
dor da nossa fé: Jesus! Olhe para Ele, não se 
distraia com as coisas deste mundo. Creia 
acima das circunstâncias. Vale a pena viver 
pela fé.

Creia e não retroceda:
Mantenha sua fé viva e ativa. Ore, ouça, 
leia, estude e medite na Palavra de Deus (a 
fé vem por meio da Bíblia).
• Ore e peça ao Senhor que lhe ajude a 
manter firme a sua fé Nele.
• Ponha em prática a fé que tem no Senhor 
e na Sua palavra (a fé sem obras é morta).
• Busque envolver-se na igreja e em 
grupos de crescimento e discipulado.
• Apoie e encoraje outras pessoas a 
fortalecerem a sua fé em Deus.

Para Orar:
Querido Deus, obrigado pelo dom da fé 
concedido a nós teus filhos. Ajuda-me 
a não retroceder mas permanecer firme 
em Ti, crendo nos fundamentos da Tua 

Palavra. Aumenta a nossa fé e ajuda-nos 
a vivê-la na prática a cada dia. Que o 
nosso coração não se afaste da graça e 

da esperança que encontramos em Jesus 
Cristo. Abençoa para que muitos outros 

possam alcançar a fé em Ti, oh Deus 
verdadeiro, e possam também viver pela fé. 

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

“Mas o meu justo viverá pela fé. E, se 
retroceder, não me agradarei dele”. Nós, 

porém, não somos dos que retrocedem e são 
destruídos, mas dos que creem e são salvos. 

Hebreus 10:38-39

A pandemia do novo coronavírus trouxe 
desafios consideravelmente grandes ao País, 
tanto no âmbito da saúde quanto no cená-
rio econômico. Contudo, apesar de ser um 
momento de muitas incertezas, 2020 deixou 
um legado muito claro para as perspectivas 
de mercado para o ano que se inicia. 

E mesmo apresentando problemas se-
melhantes ao antecessor, 2021 poderá re-
presentar a consolidação da recuperação da 
economia brasileira quando as vacinas de 
imunização da Covid-19 forem, finalmente, 
liberadas e estiverem acessíveis à população.

O começo da pandemia, já nos primei-
ros meses do ano passado, levantou uma 
questão insidiosa aos governantes em dife-
rentes níveis da gestão pública. Por se tratar 
de uma crise sem precedentes, coube-lhes, 
no período mais crítico, decidir entre o zelo 
sanitário, ou seja, a preservação de vidas, e 
a manutenção da atividade produtiva. 

O tempo e os próprios estudos cientí-
ficos e econômicos vieram a mostrar que 
é possível aliar, com a adoção rigorosa de 
alguns cuidados, estes dois grandes eixos 
harmonicamente.

Portanto, para que as perspectivas eco-
nômicas para 2021 – que deve ser um ano 
ainda desafiador, mas de recuperação da 
crise pandêmica – se concretizem, a exe-
cução do plano de vacinação contra a Co-
vid-19 será essencial.

Frise-se que tanto a pandemia como os 
desafios econômicos seguem como ques-
tões urgentes no Brasil após a virada de ano, 
mas as perspectivas com as novas vacinas 
são extremamente positivas, considerando 
que vários setores da economia já apresen-
taram bons resultados no fim de 2020. 

Com os imunizantes, deve vir uma li-
beração mais ampla das atividades econô-
micas, mais próxima da antiga normalida-
de, fazendo com que o fluxo de mercado, 
de fato, se recupere sem mais interrupções. 
Essa nova movimentação, quando se con-
cretizar, poderá beneficiar empresas e aju-
dar a economia a girar. 

O próprio ministro da Economia, Paulo 
Guedes, citou recentemente a importância 
das vacinas para o pleno retorno do traba-
lho e da produtividade. O entendimento é 
compartilhado por representantes do setor 
produtivo Brasil afora, inclusive no Ceará.

Para tal, é mister que o País adquira os 
imunizantes com celeridade, amparado em 
critérios estreitamente técnicos, e execute 
um plano de vacinação robusto para redu-
zir ao máximo o impacto – já enorme – da 
doença infecciosa na população brasileira. 

Já são quase 200 mil vidas perdidas, 
milhares de outras afetadas pela pandemia 
– que não prejudica apenas os que ficam 
doentes.

Em relação a outras nações, inclusive 
algumas da América Latina, o Brasil está, 
lamentavelmente, atrasado nesta jornada. É 
preciso, mais do que nunca, que haja uma 
coordenação efetiva entre os entes federati-
vos para que haja efetividade na estratégia 
de vacinação, algo que faltou em muitos 
outros momentos críticos da crise sanitária.

Diante disso, o ano de 2021 não de-
verá ser fácil, já que carrega ainda muitas 
heranças nocivas de 2020. Mas o cenário 
que se apresenta também resguarda espe-
rança, sentimento que depende da chegada 
da imunização aos brasileiros – e claro, aos 
cearenses – para se transformar em alívio.

Abandone o que lhe faz 
retroceder.

Vacinas e economia.

Esta voz também é sua!
Há quatro anos, o Jornal do ônibus de Marília decidiu se 
posicionar como um jornal independente com convicções 

fortes, levando adiante sua missão de despertar o que há de 
melhor em NOSSA CIDADE. Esse projeto de jornalismo com 
valores não é viável sem o apoio de quem se importa com o 

futuro da família Mariliense e da cidade. Assine agora e não 
permita que uma voz única na mídia seja calada.



PIX: tudo que o comerciante precisa saber 
sobre o novo sistema de pagamentos.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

Agora é possível fazer transferências 
fora do horário comercial com o Pix. O 
novo sistema do Banco Central permite re-
alizar transações também aos finais de se-
mana e feriados. Saiba como aproveitar essa 
inovação no seu comércio!

Lançado em 16 de Novembro de 2020, 
o Pix é o novo sistema instantâneo de pa-
gamentos desenvolvido pelo Banco Central. 
Através dele, é possível realizar transferên-
cias e pagamentos em tempo real, durante as 
24 horas do dia, 7 dias por semana, incluin-
do feriados.

O que é uma chave Pix?
Você pode cadastrar um apelido (essa é 

1-) Que nota você daria para os 
4 anos do primeiro mandato do 
prefeito Daniel Alonso???

2-) Você considera Marília uma 
cidade com atrações turísticas??? 

3-) Quem será o campeão 
Brasileiro de 2020???

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

5-) Você concorda com o reajuste 
da tarifa do transporte coletivo???

a nomenclatura usada pelo próprio Banco 
Central) para as suas contas bancárias. Esse 
apelido pode ser o número do seu celular, o 
seu e-mail ou seu CPF/CNPJ.

A partir do momento que você cadastra 
um apelido de conta, ele se torna sua chave 
Pix.  Uma chave Pix é tudo o que você pre-
cisa informar a alguém que vai lhe pagar ou 
transferir uma quantia através de um aplica-
tivo de banco, por exemplo. 

Quais são as chaves Pix?
É possível registrar quatro tipos de cha-

ves Pix:
• CPF ou CNPJ.
• E-mail.

• Número de telefone celular.
• Chave aleatória gerada automaticamente.

Podem ser registrados mais de um e-mail 
e mais de um número de telefone como cha-
ves Pix. Sendo que Pessoas Jurídicas conse-
guem registrar até vinte apelidos de conta.

A diferença entre fazer uma 
transferência via Pix ou via TED

Para fazer uma transferência via Pix, é 
necessário apenas uma chave do recebedor 
ou a leitura de um QR Code gerado. O di-
nheiro cai na conta em poucos segundos, e 
essa transação pode ser feita em qualquer 
dia e em qualquer horário.

Para fazer uma TED, é preciso informar 
todos dados do recebedor, como banco, nú-
mero da agência, número da conta e CPF ou 
CNPJ. Sendo que uma TED pode ser feita 
somente em dias úteis, entre 6h30 e 17h. 
Caso seja realizada dentro do horário indi-
cado, o dinheiro pode cair na conta em até 
30 minutos. Para transferências feitas fora 
do horário, o recebimento acontece no pró-
ximo dia útil.

Pix: QR Code estático X QR Code 
dinâmico

Um QR Code é um código capaz de 
armazenar muito mais informações do que 
um código de barras, por exemplo. Para as 
transações Pix, existem duas versões: a es-
tática e a dinâmica, e elas podem ser geradas 

diretamente no aplicativo do banco em que 
se tem conta. 

A grande diferença entre esses dois tipos 
de QR Code está no número de transações 
que podem ser realizadas. O estático permi-
te a utilização em diversos pagamentos de 
mesmo valor, enquanto o dinâmico funcio-
na em apenas uma transferência.

Como o Pix impacta o comércio
Para pessoas físicas, as transferências 

com o PIX são totalmente gratuitas. Já para 
empresas, embora essa questão ainda esteja 
sendo analisada, deverá ser empregada al-
guma taxa para a utilização deste serviço. 
Mesmo assim, por conta da redução de cus-
tos operacionais para os bancos, este novo 
sistema deve ser menos caro que transferên-
cias por DOC ou TED.

Essa inovação é importante para acom-
panhar outros avanços tecnológicos que 
foram impulsionados pela pandemia do co-
ronavírus, como o catálogo online, o link de 
pagamento, o cashback, as carteiras digitais 
e outros assuntos que já abordamos aqui 
no blog. Isso tudo colabora para que você, 
comerciante, pense em novas estratégias de 
preços para incentivar o uso deste novo sis-
tema, por exemplo. Sem contar que a possi-
bilidade de receber transferências aos finais 
de semana e feriados pode expandir o seu 
horário de atendimento, oferecendo servi-
ços especiais para essas datas. 
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Na contramão dos aumentos de tarifa do 
transporte coletivo que estão sendo realiza-
dos no país no início deste ano, a Prefeitura 
de Araucária, no Paraná, anunciou a redu-
ção do valor da passagem dos ônibus muni-
cipais. Mesmo com o forte impacto econô-
mico da pandemia de Covid-19, a tarifa terá 
uma nova redução e vai passar de R$ 2,40 
para R$ 2,20 a partir de segunda-feira, 11 de 
janeiro de 2021.

O novo valor será válido para o Triar 
(sistema de transporte coletivo local). Esta 
será a quarta redução consecutiva no valor 
da tarifa local desde o início de 2018.

“Junto com a sequência de reduções de 
tarifa, o município ainda conseguiu imple-
mentar uma série de benefícios de gratuida-
des no transporte a grupos específicos; entre 
eles, todos os alunos da educação infantil ao 
ensino médio de instituições públicas locais. 
Os ônibus do sistema Triar também contam 
com sinal de internet grátis e gratuidade aos 
domingos. Para o sistema de transporte co-
letivo local, abril foi o período mais crítico. 
Se em janeiro e fevereiro, o número de pa-
gantes estava acima de 700 mil, em abril de 
2020, mês de menor receita, chegou a 335 
mil”, informou a Prefeitura, em nota.

sUBsÍDIO
A redução da tarifa de ônibus será possí-

vel por meio de um subsídio pago pela Pre-
feitura para custear o sistema de transporte 
coletivo. Em 2020 (incluindo a garantia da 
integração com as linhas metropolitanas), 
foram investidos cerca de R$ 33 milhões. 
Em 2019, o valor ficou em cerca de R$ 25 
milhões.

Segundo a Prefeitura, o montante já foi 
muito maior: R$ 42 milhões (em 2014), R$ 
43 milhões (2015) e R$ 46 milhões (2016); 

BENEFÍCIOs E GRATUIDADEs
Além da sequência de redução da tarifa 

dos ônibus do Triar, o município de Araucá-
ria informou que tem implantado benefícios 
e gratuidades no transporte coletivo para di-
versos públicos. Os ônibus das linhas locais 
contam com sinal de internet e o usuário 
pode fazer integração sem precisar ir a um 
dos terminais; mediante uso do cartão Triar.

CONFIRA:
Em Araucária, todos os usuários do 

transporte coletivo local (mediante uso do 
cartão Triar) têm gratuidade de tarifa aos 
domingos (Lei nº 3.154/2017). Os estudan-
tes de escolas públicas do município (da 
educação infantil ao ensino médio – incluin-
do turmas de EJA e Ceebja) também con-
tam com isenção de tarifa durante o turno de 
aula (Lei nº 3.110/2017). Há isenção tam-
bém para pais/responsáveis de estudantes 
de até 12 anos que levam as crianças para a 
aula; conforme decreto 32.098/2018.

Crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade e risco social que partici-
pam de programas da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social (SMAS) também 
contam com isenção de tarifa prevista em 
lei (Lei nº 3.110/2017). Há isenção tam-
bém para integrantes da Banda Municipal 
de Araucária (Lei nº 3.408/2018), alunos 
dos cursos e oficinas de artes da Secreta-
ria Municipal da Cultura e Turismo (Lei 
nº 3.443/2019). Alunos/atletas dos progra-
mas esportivos da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer já contavam com isenção 
desde 2012 (Lei nº 2.421/2012). A série 
de isenções contempla ainda o(a) acompa-
nhante de pessoa com deficiência (Lei nº 
3.217/2017) e os agentes comunitários de 
saúde (Lei nº 3.317/2018).

Araucária (PR) reduz tarifa do 
transporte coletivo pela quarta vez.

” época em que nem havia muitas das gra-
tuidades atuais ou o sinal de internet nos 
ônibus. A otimização dos recursos possibi-
litou mais benefícios com menos custo para 
o município”.

“É importante esclarecer que, mesmo 
com a queda na arrecadação [catraca], man-
tivemos a mesma configuração do sistema 
que transportou 1 milhão de passagens/mês 
para atender quando tivemos apenas 400 
mil passagens”, explicou o secretário de 
Planejamento, Samuel Almeida da Silva.

REDUÇÕEs
Em janeiro de 2018, a tarifa foi reduzida 

pela Prefeitura de R$ 4,25 para R$ 2,90. Em 
abril de 2019, caiu de R$ 2,90 para R$ 2,65 
e, em novembro de 2019, passou a ser de 

R$ 2,40. A nova redução da tarifa para R$ 
2,20 ocorrerá também mantendo a integra-
ção gratuita com as linhas metropolitanas, 
a integração temporal entre linhas do Triar 
(‘ponto a ponto’), a tarifa domingueira (gra-
tuita) e as várias isenções previstas em lei.

Para a Prefeitura, “as melhorias no trans-
porte público resultam em impacto positivo 
direto na qualidade de vida dos moradores 
e no desenvolvimento econômico e social. 
A redução da tarifa é um estímulo à utiliza-
ção do transporte coletivo local, o que pode 
favorecer o comércio do município, por 
exemplo. Para os empresários, é um apoio 
importante já que reduz o custo com trans-
porte dos empregados. Para as famílias, é 
uma oportunidade de facilitar o acesso a ati-
vidades de interesse”.

A Prefeitura de Londrina, no Paraná, 
lançou um edital para contratar uma em-
presa responsável por elaborar um projeto 
de reforma e ampliação do Terminal Urba-
no Central.

O certame está sendo realizado por meio 
da CMTU (Companhia Municipal de Trân-
sito e Urbanização). O edital foi publicado 
nesta segunda-feira, 04 de janeiro de 2021.

A licitação n.º 347/2020 contempla as 
instalações hidráulicas e de impermeabi-
lização; instalações elétricas, cabeamento 
estruturado, fibra ótica, alarmes, SPDA, so-
norização e geração de energia com painéis 
fotovoltaicos.

Também estão inclusos um laudo de 
estabilidade das estruturas já existentes do 
terminal e um projeto de estruturas metáli-

REFORMA:
Londrina (PR) lança edital para reforma 

do Terminal Urbano Central.
cas, de estruturas em concreto armado e de 
fundações; mais projetos de prevenção a in-
cêndios; ar-condicionado e ventilação mecâ-
nica; e de sinalização e comunicação visual.

A abertura dos envelopes com as pro-
postas está marcada para 15 de janeiro, às 
9h, na sede da CMTU. Podem participar do 
certame todos interessados que executem 
atividades referentes à obra, com valor má-
ximo de R$ 486.300,00.

O vencedor será quem ofertar a menor 
preço total, que deverá incluir despesas di-
retas e indiretas decorrentes da confecção 
do projeto, como tributos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e co-
merciais incidentes. Também estão implica-
das eventuais taxas de administração, frete, 
seguro, entre outras.
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Após reeleição, Prefeito Daniel Alonso assume segundo 
mandato com promessas não cumpridas do primeiro mandato.

ACONTECE MARÍLIA

Após vencer o processo eleitoral de 2020 
com 55.060 votos sem nenhuma dificuldade 
durante o pleito, o prefeito Daniel Alonso 
já está na ativa para cumprir o seu segundo 
mandato à frente de uma das prefeituras que 
mais arrecadam no estado de São Paulo.

O chavão da classe política é antigo, 
mas, até hoje prevalece ; “ O eleitor tem 
memória curta” e, por esta razão seja quem 
for o candidato, caso esteja com a maquina 
na mão, é quase impossível perder uma elei-
ção, caso use a também velha estrátegia de 
“maquiar” a cidade nos meses que antece-
dem a eleição, inaugurando obras pontuais, 
lançando outras e investindo na recuperação 
das principais artérias de transito da cidade.

E foi o que aconteceu. Em um processo 
eleitoral onde o eleitor tinha duas opções e 
acabou votando na menos pior. De um lado 
um candidato com alto índice de rejeição 
pela má gestão nos primeiros 4 anos e a falta 
de carisma com  o povo e do outro um can-
didato que estava com pendencias na justi-
ça e também com uma grande rejeição em 
função de uma vasta lista de condenações 
em processos de 1ª e 2ª instância. Os demais 
não apareciam nem na foto devido a falta 
de expressão e serviços prestados. Por esta 
razão, foi uma das eleições mais fáceis dos 
últimos tempos no município.

O JORNAL DO ÔNIBUS DE MARI-
LIA, fez uma rápida pesquisa e, na sessão 
remember, encontrou algumas declarações 
e compromissos assumidos por Daniel 
Alonso ainda na campanha de 2016 e, que 
até hoje não foram cumpridas.  Devido ao 
espaço, escolhemos as seis mais polêmicas. 
Confira:

FALTA DE ÁGUA EM MARÍLIA
“Hoje eu preciso fazer somente quatro 

grandes reservatórios de água e distribuir 
em circuitos. Cada um desses reservatórios 
custa R$ 500 mil. Eu resolvo o problema da 
água tranquilamente. A questão é que nossa 
cidade é alta e precisa bombear a água dos 
poços. Hoje os reservatórios são insuficien-
tes. Quando cai a energia todo mundo fica 
sem água porque ela não é bombeada, isso 
precisa acabar. Em um ano e meio eu aca-
bo definitivamente com o problema de água 
na cidade. Administrar o Daem é simples”. 
OBSERVAÇÃO : A promessa ainda não foi 
cumprida, pois, ainda falta água nos quatro 
cantos de Marília.

sAÚDE 
“Vamos comprar remédio, contratar mé-

dico e zerar as filas, o dinheiro existe. O re-
curso existe, só precisa ser bem gerido.  Só 
é preciso boa gestão. Hoje o que a popula-
ção nos pede é o básico, é ter remédio no 
posto e outras coisas parecidas. Resolvendo 
esse problema, conseguimos avançar para 
outras propostas, como criar um sistema de 
entrega de remédio para os idosos e pesso-
as com dificuldade de locomoção. Vamos 
conseguir ter consulta com hora marcada. A 
rede básica de saúde vai melhorar com uma 
boa gestão. É um absurdo por exemplo as 

pessoas ficarem para fora do posto de saúde 
aguardando consulta. Que que custa manter 
um guarda ?” OBSERVAÇÃO : A promes-
sa ainda não foi cumprida, para piorar, mes-
mo antes da pandemia, já faltava médicos e 
o atendimento nos postos de saúde não foi 
alterado, ou seja, as filas continuam nas ma-
drugadas.

TRANsFORMAR MARÍLIA 
NA CAPITAL DA INDUsTRIA 
MOVELEIRA NO EsTADO DE

sÃO PAULO
“Marília é um entroncamento de rodo-

vias. A cidade pode virar um polo logístico 
do Brasil, o local liga vários estados do país 
e isso traz geração de empregos. Outra coi-
sa, no entorno de Marília tem mais de um 
milhão de pessoas, sendo que a maioria de-
las compra no comércio daqui. Porque não 
ter um polo de indústria têxtil? Por que não? 
Quando eu falo isso para os empresários do 
ramo eles dizem, Daniel é tudo de bom, mas 
precisamos de mão de obra. As fábricas de 
móveis por exemplo estão todas no Sul. Eles 
buscam madeira no Norte, enfrentam milha-
res de quilômetros de estradas ruins e reven-

dem a maioria do produto final no Sudeste. 
Não seria mais fácil criar uma fábrica em 
Marília? O custo reduziria absurdamente, é 
interessante para eles. Falta mais uma vez 
mão de obra. Em Marília temos Senac, Se-
nai, Sesi, Sebrae, Etec, Fatec, Ciesp, Fiesp, 
entre outros e todos falam em formação e 
qualificação de mão de obra. É só alinhar os 
objetivos. Hoje isso não acontece na cidade. 
Lógico que não é só mão de obra, a parte do 
município será feita, com incentivos fiscais, 
políticas de incentivo, distritos industriais e 
tudo mais. Só oferecer isso a empresa vem. 
Podem confiar, vou transformar Marília na 
capital da industria moveleira do estado de 
são paulo”. OBSERVAÇÃO : No período 
do seu primeiro mandato, nenhuma industria 
de grande ou médio porte se instalou na cida-
de. No que diz respeito a industria movelei-
ra, até a presente data não houve o anuncio 
da inauguração de nenhuma industria deste 
ramo oriunda da região sul. Para amenizar 
tivemos a inauguração das lojas Havan. 

PARQUE AQUÁTICO MARÍLIA
“Eu eleito seja, nós vamos recuperar o 

parque áquatico. Nós vamos dar  ao Ma-

riliense o melhor clube de lazer da cidade 
e da região. Este é um compromisso meu 
com você”. OBSERVAÇÃO : Depois de 
se transformar em um lixão, em 19 de no-
vembro de 2019, ele promoveu o edital para 
a venda do Parque Aquático.O sonho de 
consumo dos Marilienses está a venda e o 
dinheiro será repassado para o IPREMM. 
Quanto ao clube para o povo, continuam 
sonhando....

sERVIDOREs MUNICIPAIs : PLANO 
DE CARREIRA E LEI DA MORDAÇA

“Eu enxergo os servidores como so-
lução. O atual prefeito enxerga como pro-
blema. É como a cabeça lutando contra o 
corpo, entendeu? Não funciona. A solução 
dos problemas da cidade está em casa: são 
os servidores. Eu assumo um pacto com os 
servidores. Eles cuidam da cidade e eu cui-
do deles. Em todas as áreas. E para começar, 
em meu primeiro ato, vou acabar com a lei 
da mordaça que penaliza nossos servido-
res”. OBSERVAÇÃO : O plano de carreira 
não foi implantado até hoje e foi reutiliza-
do como proposta de campanha para o ano 
de 2020. Quanto a lei da mordaça, também 
nada foi feito e o pior, aumentaram as perse-
guições contra quem utiliza as redes sociais 
para criticar ou simplesmente questionar  a 
administração.

GEsTÃO MUNICIPAL
“Em primeiro lugar vamos cortar os 

cargos comissionados. Todos os contratos 
da Prefeitura serão revistos. Irei fazer uma 
auditoria assim que entrar na Prefeitura. Só 
não vamos demitir servidor. Tem muito des-
perdício. Vou realmente acabar com o cabi-
de de emprego. Eu não sou político profis-
sional. Sou um gestor. Vou gerir a Prefeitura 
de maneira técnica. O maior feito é arrumar 
essa bagunça que está. É só ver o histórico 
de cada candidato e fazer a escolha. Vamos 
acabar com a bandalheira, os privilégios e 
vamos fazer a roda girar. Marília vai crescer 
não pela Prefeitura, mas sim pelos próprios 
marilienses. O maior feito da minha admi-
nistração será proporcionar oportunidades 
e abrir portas para que realmente gosta de 
trabalhar nessa cidade. OBSERVAÇÃO : O 
Não houve corte de cargos comissionados, 
apenas uma pequena redução. Alguns fun-
cionários de sua confiança em sua loja de 
materiais de construção foram os primeiros 
a ocupar os cargos. 

Em 2016, Daniel Alonso obteve 50.113 
votos contra 48.218 de seu oponente Vini-
cius Camarinha que concorria a reeleição. 
As entrevistas foram concedidas à TV TEM 
de Bauru e ao site Marília Noticias. Algu-
mas declarações foram realizadas em reuni-
ões durante a campanha, principalmente na 
zona lesta da cidade. 

Poderíamos dizer que; se houvesse ser-
viço de proteção ao voto nos moldes do que 
é praticado no comércio, com certeza o atu-
al prefeito estaria sendo em maus lençois. 
No entanto, inicia-se uma nova jornada para 
os próximos 4 anos. Ainda dá tempo de re-
negociar a dívida. A população agradece.

Reeleito com mais de 50 mil votos, prefeito Daniel Alonso reassume o seu segundo mandato 
com promessas não cumpridas da campanha de 2016 para o seu primeiro mandato. 
Relembre algumas promessas esquecidas.
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 A partir de agora, os usuários do trans-
porte coletivo têm à disposição um caminho 
mais confortável e seguro que liga o Termi-
nal Urbano à região central. Isso porque a 
passarela no piso superior do terminal foi 
liberada para o trânsito de pedestres nesta 
terça-feira, 5.

Com isso, os usuários do sistema não te-
rão mais de atravessar a linha férrea pela rua 
Bernardino de Campos, nem precisarão es-
perar a passagem do trem nos momentos em 
que as composições atravessam o Centro, o 
que costuma levar entre 7 e 12 minutos.

A cobertura, o forro e a iluminação da 
passarela fazem parte de uma obra maior, 

Em coletiva de imprensa em seu gabi-
nete, o prefeito Alexandre Ferreira lançou o 
novo ‘Tape Zap’, um canal direto em que 
o cidadão poderá enviar mensagem, pelo 
WhatsApp, com o endereço em que o asfal-
to necessite de reparo. Junto com essa linha 
direta, através da Emdef (Empresa para o 
Desenvolvimento de Franca), Alexandre 
anunciou que estará aumentando os inves-
timentos em mais R$ 1 milhão nos serviços 
de remendo asfáltico, com previsão de dura-
ção pelos próximos três meses.

O prefeito destacou que, com a estrutu-
ra atual, a manutenção das ruas está sendo 
feita com quatro equipes de tapa buracos, 

LINHA DIRETA: 
Prefeito de Franca lança 

novo Tape Zap para agilizar 
operação tapa buracos e 

investe R$ 1 milhão de reais. 

que é a reforma do antigo terminal. O local, 
que deve ser reinaugurado em março, vai re-
ceber as linhas intermunicipais – destinos a 
até 100 quilômetros de Rio Preto.

A Empresa Municipal de Urbanismo, 
que é responsável pela manutenção do 
Complexo Rodoferroviário de Estações – 
rodoviária, estação ferroviária, terminal in-
termunicipal e terminal urbano – promove 
campanha de conscientização com a instala-
ção de faixas na rua Bernardino de Campos, 
e por meio da divulgação em veículos de 
comunicação da cidade.

A reforma do antigo terminal custará R$ 
3,7 milhões aos cofres do município.

A equipe do prefeito Ed Thomas em 
sua primeira ação como prefeito eleito con-
vocou na semana que passou a primeira 
reunião do seu governo com a construtora 
responsável pelas obras do Camelódromo, 
do Atende Prudente e do Polo Digital, que 
estão em construção no município

A reunião teve como objetivo prestar es-

Atende Prudente: Equipe de Ed Thomas convoca reunião 
para cobrar agilidade em obra do Camelódromo.

porém determinou que seja estruturado um 
plano gradativo para ampliá-la. O intuito 
desse esforço é dar respostas mais rápidas 
às solicitações que chegam da população de 
todos os pontos da cidade, especialmente 
daquelas regiões que enfrentam os maiores 
problemas.

Também estiveram na coletiva o vice-
-prefeito, professor Everton de Paula, a 
presidente da Emdef, Milena Bernardino, 
secretários e os vereadores Claudinei da Ro-
cha, Lourdinha Granzote, Gilson Pelizaro, 
Lindsay Cardoso, Daniel Bassi, e Marcelo 
Tidy.

O novo Tape Zap é 99999-8480.

A reunião foi convocada logo após o 
prefeito Ed Thomas realizar uma visita às 
obras do Camelódromo e do Atende. A in-
tenção do Executivo é cobrar rapidez no an-
damento para conclusão das obras, que irão 
beneficiar toda a população.

Na reunião, a construtora se compro-
meteu a resolver as questões de ordem 

Em são José do Rio Preto 
Emurb libera passarela 

do terminal urbano para 
pedestres.

clarecimentos a respeito de questões técni-
cas das obras e cobrar agilidade. O encontro 
ocorreu no gabinete do Paço Municipal Flo-
rivaldo Leal com a presença do Secretário de 
Obras, Marcos Augusto Fróis, da Secretária 
de Finanças Célia Molinari, do secretário de 
Assuntos Jurídicos Jorge Duran e do Secre-
tário de Planejamento, Edilson Magno.

técnica junto à Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, ao passo que 
a Prefeitura de Prudente, por sua vez, as-
sumiu o compromisso de resolver even-
tuais problemas internos que possam 
comprometer o andamento dos trabalhos. 
Será um dos mais modernos do interior 
paulista.
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Governo aposta em contratação 
simplificada contra desemprego.

A proposta da Carteira Verde Amare-
la, um modelo de contratação com menos 
encargos e benefícios, voltou ao radar da 
equipe econômica para ser apresentada após 
a eleição para as presidências da Câmara e 
do Senado. O tema está em discussão pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes, para 
atender os informais, um contingente de tra-
balhadores vulneráveis que passaram a ser 
notados com a crise econômica provocada 
pela covid-19.

Trata-se de um regime simplificado de 
contratação sem encargos trabalhistas e im-
postos, como a contribuição previdenciária. 
A inspiração agora para a nova versão do 
programa vem do Benefício Emergencial 
para Preservação do Emprego e da Renda 
(BEm), concedido no ano passado como 
complemento de renda para os trabalhadores 
formais que tiveram o salário reduzido ou o 
contrato suspenso. Na avaliação da equipe 
econômica, o “sucesso” do BEm pode ser 
medido pela preservação de milhões de em-
pregos durante a recessão econômica provo-
cada pela pandemia.

A ideia, segundo uma fonte da equipe 
econômica envolvida na elaboração da pro-
posta, é que a nova Carteira Verde Amarela 
seja uma combinação do BEm com a desone-
ração dos encargos para garantir “empregabi-
lidade em massa” e combater o desemprego.

Sem o auxílio emergencial, que acabou 
em dezembro, a estratégia da equipe eco-
nômica para ampliar a rede de proteção dos 
vulneráveis que recebiam o benefício é uma 
nova versão da Carteira Verde Amarela e a 
reformulação do Bolsa Família, como an-
tecipou o Estadão. Uma medida provisória 
está prevista ainda para fevereiro com mu-
danças no programa, unificação dos bene-

fícios já existentes, reajuste dos valores e 
criação de novas bolsas: por mérito escolar, 
esportivo e científico.

O valor médio do benefício, hoje em tor-
no de R$ 190, passará a aproximadamente 
R$ 200 e poderá aumentar a depender do 
espaço no orçamento que for sendo aberto 
ao longo do ano.

A nova Carteira Verde Amarela vai atu-
ar na faixa dos trabalhadores que estão entre 
os beneficiários do Bolsa (R$ 200) até os 

que recebem salário mínimo (hoje, em R$ 
1.100). A ideia do ministro é adotar um mo-
delo de imposto de renda negativo, sistema 
pelo qual as pessoas recebem pagamentos 
suplementares do governo, em vez do paga-
mento de impostos.

PONTE
O ministro quer fazer uma “ponte” de 

transição entre a assistência social do go-
verno e os contratos regidos pela Consoli-

dação das Leis do Trabalho (CLT). No novo 
modelo de contratação, será possível regis-
trar a quantidade de horas que o trabalhador 
faz para cada empregador com a referência 
do salário mínimo. O trabalhador informal, 
que tem baixa produtividade, terá a Carteira 
Verde Amarelo para fazer o que já faz na 
informalidade. A diferença é que receberá 
o imposto negativo e terá o reconhecimento 
dos direitos da Previdência.

O financiamento do programa, que pre-
vê que a União abra mão de parte da arreca-
dação, está sendo discutido. Apesar de ter 
dito publicamente que abandonou a ideia 
de um imposto de transação, a nova CPMF 
não foi totalmente. No ano passado, quando 
o apoio dos líderes dos partidos à propos-
ta tinha sido costurado para o anúncio em 
reunião no Palácio da Alvorada, no mesmo 
dia de apoio ao teto de gastos, o presidente 
Jair Bolsonaro pouco antes chamou os seus 
três líderes na Câmara, Senado e Congres-
so e abortou o anúncio. Nos bastidores, po-
rém, Bolsonaro já sinalizou para caciques 
do Congresso que aceita uma alíquota de 
0,10% para o novo tributo.

PREOCUPANTE:
Pedidos de seguro-desemprego 

têm alta de 1,9% em 2020.
Em um ano marcado pelo aumento do 

desemprego na esteira da pandemia do novo 
coronavírus, 6.784.102 trabalhadores pedi-
ram o seguro-desemprego em 2020, número 
1,9% maior que o registrado em 2019, se-
gundo dados do Ministério da Economia.

No saldo final do ano, o avanço aca-
bou sendo mais contido do que indicavam 
informações de meses como abril e maio, 
no auge dos impactos econômicos do isola-
mento social recomendado por autoridades 
sanitárias por causa da covid-19.

Técnicos do governo creditam o resulta-
do ao programa que permitiu a redução de 
jornada e salário ou suspensão de contratos 
de trabalhadores, o que ajudou a manter os 
empregos e atingiu quase 10 milhões de 
profissionais.

Entre abril e junho, os pedidos de se-
guro-desemprego chegaram a subir quase 
30% em relação ao mesmo mês de 2019. 
No primeiro semestre, foram 3,95 milhões 

de solicitações, 14,8% a mais que igual pe-
ríodo de 2019. Os dados servem de termô-
metro para o mercado de trabalho formal, 
uma vez que o benefício é pago ao traba-
lhador com carteira assinada que é demitido 
sem justa causa.

Nos últimos meses, o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged), 
que retrata o mercado formal, registrou ge-
rações recordes de vagas. O resultado de de-

zembro – mês que costuma ser negativo no 
Caged – será divulgado no fim de janeiro.

O número de solicitações do seguro-
-desemprego também desacelerou no último 
mês de 2020, com 425,7 mil pedidos, queda 
de 2% em relação a dezembro de 2019.

Como o trabalhador tem até 120 após a 
demissão para pedir o benefício, é possível 
que o número de solicitações nos próximos 
três meses reflita dispensas do fim do ano.

O Estado de São Paulo concentra 2 mi-
lhões dos pedidos de seguro-desemprego re-
gistrados em 2020, seguido de Minas Gerais 
(761,5 mil) e Rio de Janeiro (525,4 mil).

Por faixa etária, o maior número de soli-
citações (2,25 milhões) partiu de trabalhado-
res com 30 a 39 anos. Em seguida vem a fai-
xa dos profissionais entre 40 e 49 anos, com 
1,39 milhão de pedidos. Quase dois terços 
dos trabalhadores que pediram seguro-de-
semprego (4,05 milhões) eram homens, se-
gundo os dados do Ministério da Economia.

Sem o auxílio emergencial, governo quer atender contingente de trabalhadores vulneráveis 
que ganharam visibilidade com a pandemia.
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FERIADõES 2021 NO BRASIL: 

Viagens sem aglomeração.

FERIADÕEs 2021:
O PANORAMA DO ANO

2021 é um ano bastante proveitável para 
viajar em feriado. São pelo menos 9 feria-
dões emendáveis (em algumas cidades esse 
número pode chegar a 10 ou 11). A maior 
limitação é a pandemia, que requer cuidados 
dos viajantes (veja aqui) e não permite pro-
gramar viagens internacionais.

Os únicos feriados nacionais desperdi-
çados são 21 de Abril (Tiradentes), que cai 
numa quarta, e 1º de Maio (Proclamação da 
República), que cai num sábado. (O 21 de 
Abril ainda pode virar um superferiadão no 
estado do Rio de Janeiro, onde 23 de Abril, 
sexta, é o feriado de São Jorge). Todos os 
outros feriadões caem em dias de semana.

Entre os feriados municipais/estaduais, 
este ano não será possível emendar o feriado 
da Consciência Negra (20 de Novembro), 
que cairá num sábado.

ro, feriado na cidade de São Paulo (sábado a 
segunda, 23 a 25 de janeiro) e Páscoa (sexta 
a domingo, 2 a 4/abril).
• No segundo semestre, os paulistas pode-
rão aproveitar o feriado estadual de 9 de Ju-
lho (3 dias: sexta a domingo, 9 a 11/julho)
• Brasileiros de todos os estados podem via-
jar na Proclamação da República (sábado a 
segunda, 13 a 15 de novembro), Natal (sexta 
a domingo, 24 a 26/dezembro) e Réveillon 
(sexta a domingo, 31 de dezembro a 2/janei-
ro).

Feriados de 4 dias
• No primeiro semestre, todo mundo emen-
da o Carnaval (sábado a terça, 13 a 16/feve-
reiro).
• Enforcando um dia, dá para viajar tam-
bém em Corpus Christi (quinta a domingo, 
3 a 6/junho).
• No segundo semestre, a trinca de feria-
dões do mesmo dia cairão numa terça: 7 de 
Setembro (sábado a terça, 4 a 7/setembro), 
12 de Outubro (sábado a tera, 9 a 12/outu-
bro), Finados (sábado a terça, 30/outubro a 
2/novembro)

superferiadão
O único superferiadão do ano poderá 

ser aproveitado fluminenses: a junção de 
Tiradentes com São Jorge), que resulta 
numa folga de 5 dias (quarta a domingo, 
21 a 25/abril).

Como viajar na pandemia?
Enquanto a população brasileira não es-

tiver vacinada contra a covid, a orientação 
para viagem é a mesma para quando você 
sai de casa na sua cidade: usar máscara e fu-
gir das aglomerações.

É possível fugir de aglomerações durante 
viagens?

Sim, é possível. Mas a responsabilidade 
recai sobre o viajante. Cabe a cada um de 
nós evitar engrossar as aglomerações sem 
máscara que, infelizmente, têm sido a pai-

A melhor notícia é que a trinca de fe-
riados que caem no mesmo dia do segundo 
semestre (7 de Setembro, 12 de Outubro e 2 
de Novembro) este ano cairá na terça-feira, 
criando 3 feriadões de 4 dias. Até lá talvez já 
dê até para pensar em viagens internacionais.

Por enquanto não é recomendável pro-
gramar viagens ao exterior, porque não 
temos como saber se as fronteiras estarão 
abertas (e os destinos, funcionando) na épo-
ca da sua viagem. Quando as viagens ao ex-
terior se regularizarem, vamos acrescentar 
as dicas de viagens internacionais possíveis 
em feriadão.

Feriados de 3 dias
Este é um ano com 5 feriadões nacionais 

de 3 dias -- os feriadões mais democráticos, 
porque você não precisa enforcar um dia útil 
para viajar.
• No primeiro semestre, tem o 25 de janei-

2021 é mais um ano pródigo de feriadões. O quanto - e como - vamos aproveitar, no entanto, vai 
depender da evolução da pandemia e da vacinação. Mas é possível viajar com responsabilidade, 
usando máscara e fugindo das aglomerações. Programe-se a partir deste guia de feriadões 2021:

O Tour Gran Aventura é uma das opções de ecoturismo que você pode fazer quando vai 
visitar o Parque Nacional del Iguazú, do lado argentino das cataratas.

Pórtico localizado na entrada de Bento Gonçalves, Capital Brasileira da uva e do vinho 
localizado na serra gaucha.

sagem mais comum nos destinos turísticos.
→ Na praia, fique fora da área das barracas 
e quiosques, e você vai conseguir pegar sol 
e entrar no mar mantendo o distanciamento 
social.
→ Nos vilarejos turísticos, evite a “rua da 
muvuca”, onde os jovens ficam bebendo na 
rua, em pé, sem máscara.
→ Escolha restaurantes com áreas ao ar 
livre ou com ambiente bastante ventilado, 
e vá em horários pouco frequentados. Um 
bom horário costuma ser entre 17h e 19h.
→ Vai viajar de avião? As aglomerações 
no aeroporto e dentro do avião são inevitá-
veis. Por isso, compre máscaras PFF2 (N95) 
certificadas pela Anvisa (boas marcas: 3M, 
DeltaPlus, Camper), que têm qualidade 
equivalente à hospitalar. Use uma novinha 
no voo da ida. Ao chegar ao destino, pendu-
re a máscara numa área ventilada e sombre-
ada, e você poderá usar a mesma máscara no 
voo de volta.

Destinos-curinga:
funcionam em todos os feriadões

Alguns destinos não têm erro: podem ser 
curtidos em qualquer estação e têm como 
satisfazer o visitante em 3 ou 4 dias, mesmo 
vindo de longe. O JORNAL DO ÔNIBUS 
DE MARILIA separou o Top Ten pra você 
se passear, se divertir  e relaxar com segu-
rança. Confira : 
• Camboriú
• Rio de Janeiro
• São Paulo
• Foz do Iguaçu
• Bento Gonçalves
• Curitiba
• Porto Seguro
• Campos do Jordão
• Gramado
• Natal

Durante todo o transcorrer de 2021 esta-
remos a exemplo dos anos anteriores desta-
cando sempre as melhores opções em turís-
mo para você. Confira e compartilhe !!!
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VITRINE

 Horrível:Tom Hanks surpreende com novo
visual para filme sobre Elvis Presley.

Sabemos que algumas vezes artistas pre-
cisam fazer mudanças para interpretar um 
novo personagem. Alguns acabam gostando 
e adotando a nova aparência, e outros torcem 
para as filmagens terminarem o quanto antes.

Esse último exemplo é o caso de Tom 
Hanks, que para o seu papel no novo filme 
biográfico de Elvis Presley precisou raspar 
o cabelo.

Durante sua participação no programa 
The Graham Norton Show, o artista mos-
trou rapidamente o seu novo corte e disse 
que a careca não agradou muito:

Deixe-me mostrar o corte de cabelo hor-
rível que preciso ter para interpretar o Coro-
nel Tom Parker […].

Eu acabei de assustar as crianças, gosta-
ria de me desculpar.

Cinebiografia de Elvis Presley
No filme, Hanks irá assumir o papel do 

empresário de Elvis, sendo que o Rei do 
Rock será interpretado por Austin Butler 
(Era Uma Vez em… Hollywood).

O longa sobre o lendário músico é diri-
gido por Baz Luhrmann e está sendo filma-
do na Austrália.

Em Março, a produção foi paralisada 
após Hanks e sua esposa Rita Wilson tes-
tarem positivo para a COVID-19. O casal 
se recuperou bem da doença e doou sangue 
para ser utilizado em pesquisas científicas 
voltadas para a cura do coronavírus. O pro-
jeto cinematográfico só foi retomado em 
Setembro.

 

Aos 13 anos, príncipe 
William alertou Diana 

sobre entrevista polêmica.

Um ex-namorado de Lady Di, Hasnat 
Khan quebrou o silêncio sobre a polêmica 
entrevista da princesa ao programa “Panora-
ma”, da BBC, em que contou detalhes sobre 
as traições de Charles. Ele revelou que até o 
príncipe William, então com 13 anos, aler-
tou a mãe na época.

Hoje, a entrevista está sendo investigada 
porque o jornalista que a conduziu, Martin 
Bashir, teria contato mentiras a Diana para 
conseguir a exclusiva.

“Ele odiou a entrevista do ‘Panorama’ 
e disse que ela cometeu um erro, o que a 
deixou aborrecida. Mas ele foi muito direto 
e disse: ‘Mamãe, ele [Bashir] não é uma boa 
pessoa’”, contou Hasnat ao Daily Mail.

O ex-namorado de Diana ainda disse 
que Martin Bashir “manipulou” a princesa: 

“Ele era um homem astuto”.
De acordo com Hasnat, Bashir fez Lady 

Di desconfiar das pessoas ao seu redor.
“Uma de suas características mais atra-

entes era sua vulnerabilidade. Foi o que a 
tornou querida para o público. Mais tarde, 
percebi que Martin [Bashir] escolheu essas 
vulnerabilidades e as explorou. Ele foi mui-
to persuasivo com Diana. Era tudo sobre ele 
ser da BBC, sendo respeitável e até mesmo 
muito piedoso. Mas ele encheu a cabeça 
dela com lixo”, revelou.

A entrevista 
A entrevista, que foi ao ar em 1995, foi 

realizada no palácio de Kensington. Ela foi 
marcada pela frase de Diana: “Havia três 
pessoas neste casamento”, quando questio-
nada sobre Camilla Parker-Bowles.

O programa alcançou um recorde de au-
diência, totalizando 23 milhões de pessoas 
sintonizadas na BBC

Atualmente, existe uma investigação 
para ajudar a estabelecer a verdade por trás 
das ações que levaram Diana à entrevista 
ao “Panorama”. Também segundo o Daily 
Mail, o príncipe William estaria acompa-
nhando a investigação de perto.
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Novo recurso desenvolvido pelo aplicativo 
WhatsApp que será lançado este ano.

O ‘modo férias’ é o novo recurso de-
senvolvido pelo aplicativo de mensagens 
WhatsApp. A novidade deve ser liberada 
pela plataforma ainda neste ano.

A função está disponível em uma recen-
te atualização beta para o sistema Android, 
como revelado pelo site WABetaInfo.

Como objetivo, a novidade silencia 
chats já arquivados. No update, consta um 
novo banner explicando detalhes da função.

Como revelado, o usuário poderá mo-
ver qualquer grupo ou contato para a aba 
de chats arquivados e evitar notificações na 
página inicial do aplicativo.

Como revelado pelo site Wabetainfo, se 
concretaria para todos os usuários a opção 
de utilizar uma mesma conta em até 4 dis-
positivos.

Como revelado, o recurso (que será li-
berado para Android e iOS) está em fase 
avançada de desenvolvimento e dará mais 
liberdade.

O uso será independente, sendo que não 
será necessário ter um vínculo direto com o 
aparelho principal.

O recurso estará disponível em uma atu-
alização futura. Contudo, não é possível sa-
ber exatamente quando será lançado.

As redes sociais podem ser consideradas 
álbuns de fotos e vídeos da vida moderna. 
Para que as lembranças de todos os seus 
momentos não se percam, o Facebook per-
mite baixar fotos publicadas no seu perfil.

Não sabe como fazer? Confira no tuto-
rial a seguir como é fácil baixar suas fotos 
e vídeos publicados na rede social de Mark 
Zuckerberg:
• O primeiro passo é acessar a sua conta do 
Facebook em um computador;
• Com o login feito, clique na seta no canto 
superior direito da tela, selecione “configu-

Como baixar fotos publicadas no Facebook.

rações e privacidade” e, depois, “configura-
ções”, novamente;
• Na lista de links da lateral esquerda, cli-
que em “suas informações no Facebook”. 
Entre as opções disponíveis, selecione “bai-
xar suas informações”;
• Na sequência, você terá acesso a todos os 
dados liberados para download pela plata-
forma. Neste caso, desmarque aquelas que 
você não deseja obter ou marque somente 
“fotos e vídeos” e clique em “criar arquivo”.
• Feito esse processo, o Facebook precisa 
de um tempo para juntar todas as informa-

solicitar a senha, insira a sequência e clique 
em “enviar” para confirmar o download.

Pronto, você já pode baixar as fotos em 
um arquivo único, que estará disponível no 
computador em que a operação foi finaliza-
da. O conteúdo virá no formato .zip, então, 
para visualizar as imagens, é preciso extrair 
todas para uma pasta naquela máquina.

De posse das imagens, aproveite para 
compartilhar arquivos antigos com seus 
amigos e familiares, seja pelo próprio Face-
book ou por outras redes sociais.

ções solicitadas, o que pode aumentar con-
forme a quantidade de fotos e vídeos publi-
cados em sua conta.

Quando o arquivo com o conteúdo es-
tiver finalizado, a própria rede deve enviar 
uma notificação informando que ele está 
disponível para download. Ao receber a 
notificação, clique nela e siga os seguintes 
passos:
• Na lista de arquivos disponíveis, selecio-
ne “baixar”.

Para acessar o arquivo, o Facebook vai 
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4 grandes aprendizados em finanças 
que a pandemia nos trouxe.

No dia 6 de maio de 2022, o asteroide 
2009 FJ1, o sexto mais perigoso na ‘Lista 
de risco de objetos próximos’ da ESA pode 
atingir a Terra.

Segundo o Clarín, a lista é elaborada a 
partir da Escala de Palermo, que avalia o ris-
co de cada asteroide com base em seu tama-
nho, velocidade, probabilidade de impacto e 
tempo restante até a possível colisão.

Apesar de ter apenas 16 metros de di-
âmetro, o 2009 JF1 foi considerado pela 
NASA como “potencialmente perigoso”, 
por viajar em uma velocidade muito alta 
(95.000 km/h) e de ter uma probabilidade 
de impacto relativamente alta.

O tamanho do asteroide é semelhante ao 
que caiu na Rússia em 2013 e liberou uma 
energia de 500 quilotons, o equivalente a 
trinta bombas atômicas como as de Hiroshi-
ma e Nagasaki.

A agência espacial estadunidense estabe-
leceu o momento exato em que o asteroide 
poderia atingir a Terra: 05:12 (no horário de 
Brasília) do dia 6 de maio de 2022. A probabi-
lidade do impacto ocorrer é de uma em 3.800.

2020 ficará marcado, sem dúvida, como 
o ano que destronou todo e qualquer pla-
nejamento. A pandemia da Covid-19 tem 
virado de cabeça para baixo a vida de mi-
lhões de pessoas, para não dizer bilhões, 
desde março. 

Para se ter ideia do impacto desse pan-
demônio, segundo dados do Instituto Para-
ná Pesquisas, 82,8% da população brasileira 
foi financeiramente abalada pela crise.

Não existe lado bom em pandemia, exis-
tem aprendizados! Portanto, não desanime.

Situações como esta enfatizam ainda 
mais a importância de uma educação fi-
nanceira, da necessidade de adaptação e 
resiliência.

Selecionamos 4 práticas em finanças 
que, se bem aplicadas por você, não te deixa-
rão na mão nem em crises dessa magnitude: 

1. TER UMA REsERVA 
EMERGENCIAL É EssENCIAL 
Uma das primeiras lições que a pande-

mia nos ensina é que guardar grana é funda-
mental. Por isso, daqui para frente, separe as 
economias, um pouquinho por vez, e guarde 
para um fundo emergencial – isso já vai te 
ajudar a estar mais preparado para eventos 
inesperados.

Você deve estar se perguntando: “Tá, 
mas por onde eu começo?”

O passo a passo é esse:
A) Adote um bloco de anotações, físico 

ou online, e marque o valor que você ganha, 
quais são os seus gastos fixos e variáveis. 
Assim, você terá um panorama geral das 
suas finanças.  

B) Analise essas despesas variáveis: 
você consegue cortar gastos desnecessários?

C) Com as informações do passo 1 e 2, 
você já consegue avaliar e moldar qual seria 
o possível valor a ser guardado.

D) Faça sempre uma avaliação da situa-
ção e crescimento. Guardar menos ou mais? 
Isso varia acordo com os seus objetivos. 

E) Dica extra: olhe para a sua grana 
como prioridade. O sucesso da criação da 
reserva depende das suas habilidades: foco, 
disciplina e persistência. Bora lá?

2. Gaste menos do que você ganha
Nunca se esqueça dos seus objetivos 

financeiros. Para ter uma melhor organiza-
ção, a primeira regra é: nunca gaste mais do 
que você ganha!

Não podemos controlar tudo na vida, é 
verdade, porém, dá para minimizar riscos. 
E como podemos fazer isso? Com um bom 
planejamento financeiro.

Priorize os gastos fixos (água, luz, alu-
guel) e contas no geral que não podem 

ser cortadas, além dos gastos variáveis. 
(Quando colocamos os números em uma 
planilha, conseguimos visualizar melhor 
onde estão os gastos – grandes e pequenos 
– desnecessários).  

Olhos atentos nessas despesas! Você 
realmente precisa comprar? É necessário? 
Pode atrapalhar o seu orçamento? Na dúvi-
da, economize! 

No planejamento financeiro, coloque 
objetivos pessoais e em família. Quais são 
as suas metas? Além do fundo emergencial, 
você pode criar uma poupança, e assim usar 
a grana destinada para realizações pessoais 
ou conjuntas.   

Reveja as suas pendências e pesquise 
como você pode renegociar as suas dívidas. 
Assim, você terá mais abertura para planejar 
novas conquistas.

Saiba alinhar as suas prioridades e me-
tas. E, o mais importante: observe as suas 
anotações, reveja os seus objetivos e faça 
sempre uma análise. 

3. Faça mais coisas em casa
Aqui vamos focar em duas dicas:
A) Se aventure na cozinha! Muitas pessoas 

acabam pedindo comida fora e não se dão con-
ta que isso pode pesar no orçamento no final do 
mês. Aventure-se a cozinhar, e ainda guarde a 
grana para investir em novos projetos.

B) Busque uma renda extra: descobrir 
seus talentos no artesanato, consertos e até 
na cozinha pode te render uma grana extra, 
seja vendendo docinhos, pães, salgados ou 
mesmo artesanatos. Seja criativo naquilo 
que você faz tão bem.

A pandemia nos mostrou a importância 
da ousadia, da coragem e da reinvenção em 
momentos difíceis. Se prove!

4. Flexibilidade é fundamental 
Outra prática financeira que a pandemia 

nos exige é sobre flexibilidade.
Separe um tempo do seu dia e faça uma 

pesquisa na Internet sobre os serviços que 
cresceram no mercado depois da crise. Tal-
vez a sua área não esteja mais contratando 
como antes, porém, você pode descobrir 
novas habilidades para continuar ativo no 
mercado.

Quem sabe agora é um bom momento 
para empreender?

Fique atento as suas finanças. Veja as 
opções e trabalhe para que as mudanças não 
afetem o seu planejamento financeiro!  

Agora você já sabe como ter sempre 
dinheiro no bolso, comece 2021 com um 
novo olhar, priorizando a sua saúde finan-
ceira. E não deixe de seguir as nossas di-
cas, combinado?

NASA anuncia data da possível destruição da Terra: 6 de maio de 2022.



DICAs PARA EVITAR Os EFEITOs 
NOCIVOs DO sOL

Para proteger-se dos problemas causa-
dos pelo sol, seguem algumas dicas:
• Evite ao máximo se expor ao sol nos perí-

odos entre 10 e 16 horas, pois, nesse mo-
mento, o nível de radiação é muito alto;

• Use sempre protetor solar, independen-
temente se o dia está ou não nublado. 
Atenção especial deve ser dada ao fator de 
proteção e às recomendações do fabrican-
te. Crianças possuem protetores criados 
especialmente para elas;

• Lembre-se de aplicar o protetor solar 30 
minutos antes de se expor ao sol e reapli-
cá-lo a cada duas horas;

• Sempre que possível faça uso de bonés 
e chapéus. Nas praias e clubes, o uso de 
guarda-sóis pode ser uma boa solução;

• Use óculos escuros com lentes de quali-
dade;

• Em razão da capacidade de refletir os raios 
solares, os cuidados devem ser redobrados 
em locais com neve e areia branca.

Atenção: Apesar de causar diversos 
problemas, como visto no texto, é essencial 
que todas as pessoas tenham contato com o 
sol. Ele é responsável pela síntese de vita-
mina D, que está diretamente relacionada 
com o fortalecimento dos ossos.
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O verão e os efeitos nocivos do sol.
O litoral brasileiro é bastante extenso e 

está entre os mais bonitos de todo o mundo. 
Suas lindas praias atraem diversos turistas 
todos os anos, principalmente porque, além 
das belas paisagens, vivemos em um país 
tropical. O sol, apesar de parecer muito atra-
tivo nesses casos, pode desencadear uma sé-
rie de problemas graves.

A pele, sem dúvidas, é a parte do nosso 
corpo que mais sofre com os efeitos noci-
vos do sol. O surgimento de manchas, quei-
maduras e alergias em decorrência da falta 
da proteção adequada é bastante comum. 
Apesar desses problemas passarem rápido, 
anos de exposição sem proteção podem de-
sencadear o surgimento de rugas e a perda 
da elasticidade da pele, causando o envelhe-
cimento precoce.

Além disso, o surgimento do câncer de 
pele também está relacionado com a exposi-
ção ao sol. A radiação UV, ao atingir a pele 
desprotegida, pode provocar mutações no 
DNA das células e fazer com que transfor-
mações malignas ocorram. Índices de cân-
cer de pele são altos no Brasil e acometem 
principalmente pessoas de pele mais clara.

Existem três tipos de câncer de pele, todos 
relacionados, entre outros fatores, à exposição 
solar inadequada durante a vida: carcinoma 
basocelular, carcinoma espinocelular e mela-

noma. O carcinoma basocelular é o mais co-
mum e não causa metástase. O carcinoma espi-
nocelular é o segundo mais comum e provoca 
metástase. O melanoma, por sua vez, é o mais 
grave e possui o maior potencial para produzir 
metástase dos três tipos citados.

Vale destacar que não é somente a pele 

que sofre com o sol. Nossos cabelos, ao serem 
expostos diariamente ao calor, sofrem resseca-
mento e até mudança de coloração. Fazer uso 
de leave in com protetor solar pode ajudar a 
evitar esses efeitos. Além disso, nossos olhos 
também podem sofrer com a exposição, que 
pode causar até mesmo lesões oculares.

Aplicativo traz à sua mão informações sobre coronavírus.

A pandemia do coronavírus (CO-
VID-19) alertou o mundo da necessidade 
de todos adotarmos medidas de prevenção 
diárias para minimizar o risco de contrair a 
doença. Além de medidas de higiene e de-
sinfecção pessoal e no trabalho, outra arma 
eficiente para deixar o vírus bem longe é a 
informação!

A ferramenta desenvolvida pelo Minis-
tério da Saúde torna possível ter acesso a 
dados e notícias sobre a doença e as ações 
do Governo do Brasil, a mão e em qualquer 
tempo. É o aplicativo Coronavírus-SUS, 
que está disponível nas plataformas para an-
droid e iOS.

Ao entrar no Coronavírus-SUS, o usu-
ário já vê as notícias em tempo real e dicas 
sobre como se prevenir do coronavírus. O 
aplicativo também traz um mapa, com base 
na localização do usuário, que identifica os 
postos de saúde públicos mais próximos.

 Outra função importante é a que tor-
na possível interação com o usuário sobre 
a condição de saúde. Na função “Está se 
sentindo mal?”, o possível paciente tem 
que selecionar os sintomas que apresenta 
no momento, para qual país viajou e se teve 
contato próximo com algum caso suspeito 
ou confirmado de coronavírus nos últimos 
14 dias. Ao responder algumas perguntas, o 
próprio aplicativo avalia o risco de infecção 
do coronavírus.

CONhEÇA As PRINCIPAIs 
FUNCIONALIDADEs DO 

APLICATIVO CORONAVÍRUs-sUs:
• Informativos de diversos tópicos como os 

sintomas, como se prevenir, o que fazer 
em caso de suspeita e infecção e etc;

• Mapa indicando unidades de saúde pró-
ximas;

• Em caso de suspeita de infecção, o cida-
dão pode conferir se os sintomas são com-
patíveis com o do Corona, e caso seja será 
instruído e encaminhado para a unidade 
de saúde básica mais próxima;

• Área de notícias oficial do Ministério da 
Saúde com foco no Corona Vírus.

Com o aplicativo a população passa a 
ter acesso rápido e fácil a fontes de infor-
mação oficiais do Governo Federal que dis-
ponibilizam dados qualificados e baseados 
em evidências capazes de dirimir dúvidas e 
combater eventuais dúvidas sobre o tema. O 
aplicativo é parte de uma das ações do Mi-
nistério da Saúde para conscientizar a popu-
lação sobre o perigo do vírus.

CANAIs DE INFORMAÇÃO
O Ministério da Saúde atualiza diaria-

mente no portal da saúde (www.saude.gov.
br) notícias sobre coronavírus. Nas redes 
sociais minsaude (Twitter, Facebook, Ins-
tagram e Linkedin), além de transmitir ao 
vivo as coletivas atualizando os dados sobre 
do vírus, são publicadas as recomendações, 

dicas de prevenção e informações relevan-
tes a respeito do assunto.

Para combater as Fake News sobre saú-
de, o ministério disponibiliza um número 
de WhatsApp para envio de mensagens da 
população. Vale destacar que o espaço é 
exclusivo para receber informações virais, 
que serão apuradas pelas áreas técnicas e 
respondidas oficialmente se são verdade ou 
mentira. Qualquer cidadão pode enviar gra-
tuitamente mensagens com imagens ou tex-
tos que tenha recebido nas redes sociais para 
confirmar se a informação procede, antes de 
continuar compartilhando. O número é (61) 
99289-4640.

Outro canal de informação é Pausa Para 
Saúde, o podcast do Ministério da Saúde, 
em cada episódio é possível ouvir entre-
vistas estilo pingue-pongue, explicações da 
área técnica do ministério e de especialistas 
de fora da pasta, comentários jornalísticos 
e até mesmo a leitura de dúvidas/questio-
namentos da população feitas através das 
redes sociais.

E a TV Saúde, um canal de comunicação 
que qualquer pessoa com acesso à internet 
poderá acompanhar para ficar por dentro 
da diversidade de assuntos que são tratados 
pela pasta.
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Cachorro intoxicado por alimentos, plantas, 
insetos ou bebidas é, infelizmente, algo bastante 
comum. Principalmente para aqueles cães que 
tem mais acesso a áreas externas, o problema 
pode ser até frequente. E por isso, é fundamen-
tal que você saiba o que fazer caso o seu animal 
esteja passando por este perrengue, de modo que 
possa ajudá-lo a se recuperar.

O grande problema de uma intoxicação ca-
nina é que nem sempre será fácil identificar a 
causa. Afinal, a palavra intoxicação é bastante 
ampla, pois faz jus a algum organismo ou algum 
elemento que o corpo se recusa a aceitar e faz de 
tudo para expulsar, que é quando nós percebe-
mos que o cão, de fato, está intoxicado – pois é 
só quando o corpo já está lutando que os sinto-
mas definitivamente aparecem.

É óbvio que o melhor dos mundos é o cão 
nunca se intoxicar. Mas se isto acontecer, seria 
ótimo se pudéssemos ver o momento exato do 
fato, para que tenhamos tempo de levar o animal 
a um veterinário com bastante antecedência.

Cachorro intoxicado – Veja como descobrir 
se o seu cãozinho está passando por uma 

intoxicação por alimentos ou plantas
Ter um cachorro intoxicado é uma das pio-

res sensações do mundo. Quando a gente per-
cebe isso cedo, as chances de reversão são até 
grandes. Só que há uma grande chance de que a 
percepção seja tardia, fazendo com que o animal 
venha a sofrer bastante. Em casos mais avança-
dos ou que nem mesmo percebamos, o animal 
pode vir rapidamente a óbito.

O grande problema de uma intoxicação ca-
nina, é que nem sempre será fácil identificar a 
causa. Afinal, a palavra intoxicação é bastante 
ampla, pois faz jus a algum organismo ou algum 
elemento que o corpo se recusa a aceitar e faz de 
tudo para expulsar, que é quando nós percebe-
mos que o cão, de fato, está intoxicado – pois é 
só quando o corpo já está lutando que os sinto-
mas definitivamente aparecem.

É óbvio que o melhor dos mundos é o cão 
nunca se intoxicar. Mas se isto acontecer, seria 
ótimo se pudéssemos ver o momento exato do 
fato, para que tenhamos tempo de levar o animal 
a um veterinário com bastante antecedência. Des-
ta forma, recomendamos que você fique atento 
para a ingestão de alguns alimentos e situações 

Seu cachorro está com intoxicação? Veja como descobrir e tratar.

específicas, que podem causar intoxicações:
• Chocolate é veneno para cachorro;
• Algumas frutas também são proibidas (uva, 
abacate, carambola, macadâmia);
• Bebidas alcóolicas ou que tenham cafeína;
• Plantas decorativas (espada de são jorge, jiboia, 
costela de adão, comigo ninguém pode, azaleia);
Se o seu cachorro ingerir qualquer um destes 
itens acima, saiba que ele poderá rapidamente 
apresentar sintomas bastante agudos de uma pos-
sível intoxicação. E quais seriam estes sintomas? 
Listamos eles abaixo, veja:
• Os vômitos e a diarreia começarão a aparecer 
logo após a intoxicação;
• Observe se o cachorro está salivando em ex-
cesso e sem controle;
• Tremores e convulsões são bastante comuns, 
mas demonstram um estado bem avançado da 
intoxicação;
• Dores pelo corpo também são sinais claros de 
que o cachorro está intoxicado.

Para que você possa entender melhor cada 
uma das situações e observá-las no seu cãozinho 
de forma mais detalhada, falaremos especifica-
mente sobre cada um dos sintomas a partir de 
agora. Então, continue sua leitura.

Os vômitos e a diarreia começarão a aparecer 
logo após a intoxicação

Um dos primeiros sinais de cachorro intoxica-
do, é a necessidade de vomitar. O cachorro pode-
rá facilmente começar a vomitar de maneira bem 
aleatória, isto é, de uma hora para outra. Se isto 
acontecer, recomendamos que você comece fazen-
do uma investigação no ambiente ao redor do cão, 
para ver se ele pode ter ingerido algum alimento 
proibido ou mesmo uma planta venenosa.

Esta é apenas uma forma de começar a iden-
tificar o problema, para que você possa ter mais 
informações quando chegar no veterinário. Bem 
como o vômito, o cachorro poderá apresentar 
quadros agudos de diarreia, que podem estar 
acontecendo pelo mesmo motivo dos vômitos: o 
corpo tentando expulsar algum substância que é 
ruim para o organismo do animal.

Observe se o cachorro está salivando em 
excesso e sem controle

Outro sintoma bastante comum em animais 
intoxicados, é o excesso de saliva. Sim, os ca-
chorro podem salivar bastante caso algo esteja 

errado em seu organismo. Esta pode ser uma rea-
ção alérgica bastante grave, uma vez que a saliva 
pode até mesmo sufocar o cachorro, caso ele não 
seja atendido com uma urgência bastante grande.

Em alguns casos, você vai notar o cachorro 
espumando pela boca. Isto também é uma espé-
cie de saliva, só que de uma espessura e uma con-
sistência maior, visto que há um trabalho enorme 
de fermentação no estômago, como forma de 
isolar e expulsar o elemento invasor que tenha 
intoxicado o cão.

Tremores e convulsões são bastante comuns, 
mas demonstram um estado bem avançado 

da intoxicação
Outro aspecto fundamental para se observar 

nos sintomas de um cachorro intoxicado, é o fato 
de ele ter tremores e convulsões. Esta é uma con-
dição que indica que a intoxicação já está bem 
avançada, pois está mexendo com o sistema ner-
voso do animal e, de alguma forma, está fazendo 
ele tremer ou ter convulsões.

Se o animal já estiver neste estado após inge-
rir algum item venenoso, você precisará oferecer 
bastante conforto para que ele não bata a cabeça 
ou caia de alguma altura, visto que convulsões 
e tremores podem deixar ele desordenado e até 
sem consciência.

De preferência, tenha o contato do WhatsA-
pp de um veterinário mais próximo, para que ele 
possa indicar os próximos passos e como proce-
der neste caso, para que você ganhe tempo de 
levá-lo até o pronto-socorro.

Dores pelo corpo também são sinais claros de 
que o cachorro está intoxicado

Se o cachorro não apresentar nenhum dos sin-
tomas mencionados anteriormente, mas mesmo 
assim aparenta estar estranho, faça uma verificação 
física. Observe o cachorro e veja como ele está se 
comportando. Faça testes apalpando a barriga do 
cão bem de leve, para ver se ele tem alguma reação 
adversa ou expressa algum tipo de dor.

Cachorro com dores na barriga ou no corpinho 
de forma geral, podem sim indicar algum tipo de 
intoxicação. Neste caso, o cão poderá demonstrar 
dores musculares e até de articulações. Um vete-
rinário precisa ser acionado o quanto antes para 
tratar qualquer situação com antecedência.

O que fazer para tratar um cachorro 
intoxicado ou envenenado?

Quando um cachorro é intoxicado ou enve-
nenado, ele precisa receber muitos cuidados. Só 
que somente os cuidados não são suficientes. A 
velocidade também é muito importante, visto 
que a intoxicação se torna generalizada de forma 
bem rápida, o que pode dificultar qualquer pro-
cesso de cura ou tratamento.

Se o seu cachorro se envenenou com alguma 
substância desconhecida ou mesmo com algu-
ma substância que mencionamos no início deste 
texto, você poderá fazer algumas coisas apara 
ajudá-lo. Separamos as ações abaixo, veja:

• Não tente fazer o animal vomitar – Isto poderá 
deixá-lo bastante estressado e ele poderá engolir 
o vômito;
• O carvão ativado tem bastante eficácia para 
absorver os elementos tóxicos no organismo do 
animal;
• Procure um veterinário com urgência para que 
o cãozinho seja salvo com segurança;

Vamos explicar o passo a passo de cada uma 
das situações a partir de agora. Continue sua lei-
tura para entender tudo e ajudar seu cão caso ele 
esteja intoxicado.

Não tente fazer o animal vomitar – Isto 
poderá deixá-lo bastante estressado e ele 

poderá engolir o vômito
Antes de você tomar qualquer atitude do que 

fazer com um cachorro intoxicado, é preciso en-
tender o que não fazer. Isso mesmo. Há situações 
que podem parecer uma boa solução, mas na ver-
dade pode mais atrapalhar do que ajudar. É este o 
caso de tentar fazer o cão vomitar. Não tente isso 
de maneira nenhuma, visto que várias adversida-
des podem ocorrer.

Você pode se machucar (pois o cão pode 
morder), o cachorro poderá ficar bastante estres-
sado e, ainda, o animal poderá se sufocar, caso o 
vômito não saia da forma correta. Ele poderá ten-
tar engolir de volta e, assim, se engasgar e piorar 
a situação. Portanto, não tente isso, ok?

O carvão ativado tem bastante eficácia para 
absorver os elementos tóxicos no organismo 

do animal
Você já ouviu falar de carvão ativado? Este é 

um produto bastante popular e é vendido em diver-
sas lojas de pet shop ou veterinárias. O carvão ativa-
do é um produto em formato de sachê, que deve ser 
misturado na água e pode ser oferecido ao pet, como 
forma de acalmar um pouco a intoxicação.

O carvão mineral ajuda a eliminar as toxinas 
do corpo, pois trabalha como uma espécie de es-
ponja, que absorve as partículas tóxicas que es-
tejam deixando o cachorro doente. Só que este é 
um produto difícil de ser administrado, pois você 
precisará aplicar com uma seringa e nem sempre 
o cão deixará que você manuseie ele, pois as do-
res podem deixá-lo bem agitado.

Procure um veterinário com urgência para 
que o cãozinho seja salvo com segurança
Por mais que o carvão ativado seja uma boa 

alternativa para ajudar a controlar a intoxicação 
do pet, ele nunca poderá ser usado como trata-
mento definitivo. Mas sim, como uma alternativa 
rápida para fazer com que o cão tenha um quadro 
de melhora, de forma que você ganhe tempo para 
levá-lo a um veterinário.

Na clínica, o cão poderá passar por vários 
tratamentos diferentes, a depender da gravidade 
e tempo da intoxicação. Portanto, todo cuidado é 
pouco. Nunca opte por tratamentos caseiros sem 
uma indicação veterinária, ok? Busque sempre 
ajuda técnica para salvar seu doguinho.



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) Existem mais formas de vida vivendo na sua pele do que humanos habitando a Terra. 
Esta, certamente, é uma das curiosidades do mundo mais impactantes.
02) Charles Osborne teve uma crise de soluços que durou, nada mais nada menos que, 69 
anos. Começou em 1922, quando pesava um cerdo para sacrificá-lo e só parou quando ele 
já tinha 97 anos.
03) Todas as pessoas que têm olhos azuis têm um mesmo ancestral em comum.
04) A cerveja não era considerada uma bebida alcoólica na Rússia até o ano de 2011. 
Afinal, até então era classificada como um refresco.
05) Quando um casal pratica a posição ‘missionário’, o órgão masculino pode se curvar. 
Aliás, é possível que ele alcance a forma de um bumerangue.
06) O clitóris é a parte do corpo feminino com o maior número de terminações nervosas.
07) O cérebro é um órgão extraordinário. Isso porque comanda todo o organismo humano. 
Além disso, é o único que não pode sentir dor.
08) Coincidência ou não, a maior parte dos ataques cardíacos acontecem às segundas-feira.
09) A decomposição do corpo humano começa apenas 4 minutos depois da morte.
10) Beijar um bebê na orelha pode deixá-lo surdo.
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GUIA DOS ASTROS

PREVISÃO 2021
Previsões astrológicas para 2021: tendências dos signos, influências dos astros no Brasil e mais.

ÁRIEs
Oportunidades: O ano leva atenção para 

a sua vida social, trazendo vontade de variar a 
companhia e fazer novos amigos. Com a cabeça 
no futuro, será interessante buscar novos conhe-
cimentos e estudos para estruturar planos e proje-
tos futuros. Bom momento para buscar parcerias 
para os seus sonhos. 

Desafios: Cuidado com a ansiedade pelo fu-
turo que pode fazer com que você deixe de viver 
o presente, ariana. Será importante, ao longo do 
ano, buscar acalmar a mente. A sua comunicação 
também estará ainda mais enfática e direta, então 
vale a pena tomar cuidado com as suas palavras. 

Fique ligada: Em meio à correria do dia a 
dia, será muito bom se você conseguir fazer al-
gumas pausas para pequenas escapadas, com via-
gens curtas ou a busca de um espaço para poder se 
isolar um pouco. Estimule a sua intuição, buscan-
do estar mais em contato com a espiritualidade.      

TOURO
Oportunidades: Em 2021, taurina, você terá 

a chance de mostrar o seu valor e buscar reconhe-
cimento pelos seus esforços, abrindo espaço para 
poder crescer e se desenvolver profissionalmen-
te. A carreira pode finalmente deslanchar, desde 
que você também saiba cultivar boas relações 
com chefes e figuras de autoridade.  

Desafios: Desenvolva mais a autoconfiança, 
sem pecar pelo excesso de orgulho. No campo das 
finanças, é importante estar consciente para não se 
deixar tomar pela empolgação ou acabar tomando 
decisões muito impulsivas, ainda que o ano traga 
boas opções para investir. Cuidado com o excesso 
de apego no campo dos relacionamentos. 

Fique ligada: Use a criatividade para desen-
volver novos talentos, taurina. O ano abre mui-
tas possibilidades para você se reinventar, mas 
é importante estar atento às oportunidades e ter 
pensamento de longo prazo para desenvolver 
seus talentos.  

GêMEOs
Oportunidades: Você estará mais sensível 

este ano, geminiana. Com a intuição em alta, o 
seu carisma também tende a deixar sua perso-
nalidade ainda mais magnética. O ano de 2021 
também favorece os estudos e o aprendizado, 
então é hora de planejar novos cursos e buscar 
conhecimento.     

Desafios: Cuidado para não se deixar tomar 
pela ansiedade, geminiana, já que a sua mente 
tende a estar bastante acelerada ao longo do ano. 
Será também importante saber equilibrar a vida 
pessoal e a vida profissional para manter o equi-
líbrio emocional. 

Fique ligada: A espiritualidade ganha um 
espaço maior na sua vida, geminiano. Será, en-
tão, bastante proveitoso que você busque inspi-
ração no autoconhecimento para ter mais foco. 
Entre maio e julho, esteja atento a um possível 
incremento de oportunidades para desenvolvi-
mento na carreira.  

CâNCER
Oportunidades: Você estará com um pique 

enorme para virar páginas neste ano de 2021, 
canceriana. O momento é de mudanças e de mui-
ta disposição para vencer medos. Será também 
um período muito interessante para organizar 
seus investimentos de longo prazo ou que você 
tenha em conjunto com parceiros. 

Desafios: Procure manter a calma e evite 
decisões no calor da emoção, canceriana. O ano 
pede também que você planeje melhor o seu dia 
a dia para que você possa dormir melhor e até 
prestar atenção nos seus sonhos, pois ter tempo 
para descansar será fundamental. Não deixe a es-
piritualidade de lado.  

Fique ligada: A sedução está em alta, can-
ceriana. Você tende estar ainda mais sedutora e 
pronta para conquistar o mundo. Aproveite en-
tão para resolver internamente o que eventual-
mente ainda pode estar conflituoso em relação a 
sua sexualidade.  

LEÃO 
Oportunidades: Os seus relacionamentos 

prometem estar agitados ao longo de 2021, le-
onina. As relações, tanto afetivas quanto comer-
ciais, que não estiverem muito definidas terão de 
se definir. Dessa forma, o que tem profundidade 
e estrutura tende a ficar mais sério e o que não 
for consistente tende a ficar para trás. Prepare-se 
para estabelecer trocas equilibradas com quem 
você quer ter ao lado. 

Desafios: Você tende a estar menos tolerante 
às cobranças, leonina. Então, é importante saber 
administrar a sua comunicação para não perder a 
paciência à toa. No âmbito das finanças, vale se 
planejar para poder fazer apostas, mas sem con-
tar por antecipação com a ajuda de terceiros.   

Fique ligada: Em meio a tanta agitação, 
há ainda tempo para que você possa cuidar um 
pouco mais de você. Vale dar uma repaginada 
no visual e até investir em alguma atividade que 
seja prazerosa. Mantenha a autoestima elevada!

VIRGEM 
Oportunidades: O ano promete uma rotina 

acelerada e muito trabalho e isso é bom para que 
você possa mostrar sua capacidade de realização 
e produtividade. No campo afetivo, 2021 tam-
bém promete mais romantismo e bons momentos 
a dois, desde que você saiba expressar seus senti-
mentos de maneira equilibrada. 

Desafios: Tenha cuidado com a sobrecarga 
de trabalho e também procure não descontar a 
tensão pelo excesso de atividades nas outras 
pessoas. Procure manter a calma e trabalhar em 
equipe, sabendo administrar bem um possível 
aumento de responsabilidade. Mantenha em dia 
os cuidados de rotina com a saúde.  

Fique ligada: Aproveite o carisma elevado 
para buscar reconhecimento pelos seus esforços 
e até exercer liderança de maneira mais natural. 
No meio do ano, abre-se a possibilidade de haver 
mais movimentação nos seus relacionamentos, 
então, aproveite! 

LIBRA
Oportunidades: É hora de você mostrar a 

que veio, libriana! O ano promete muitas opor-
tunidades para você explorar os seus talentos e, 
com isso, ampliar o seu campo de atuação. As-
sim, o período é ótimo para você buscar cursos 
de formação e conhecimentos em diversas áreas. 
A vida afetiva também promete estar agitada, 
com muita sedução e possibilidades para relacio-
namentos sólidos.     

Desafios: Com tantas possibilidades se 
abrindo ao mesmo tempo, é importante que você 
não se perca em meio a sonhos e devaneios. É 
preciso manter os pés no chão e ter foco. Tam-
bém evite a dispersão no trabalho e na rotina.  

Fique ligada: Suas habilidades estéticas e 
artísticas estão cada vez mais desenvolvidas. Sai-
ba aproveitar esse momento para se desenvolver. 
A intuição também está favorecida e a espiritu-
alidade será uma boa aliada para você encontrar 
caminhos.  

EsCORPIÃO
Oportunidades: Os assuntos domésticos 

e familiares estarão em evidência ao longo de 
2021, escorpiana. Será a chance de resolver, de 
uma vez por todas, assuntos que vem se arras-
tando há bastante tempo. No âmbito dos rela-
cionamentos, há a chance para também definir 

situações que possam estar obscuras, vencendo 
medos, desde que você saiba se expressar. 

Desafios: Será um período de muitas transfor-
mações internas, então é importante tomar cuida-
do para que você não se deixe tomar pela ansieda-
de e pela vontade de querer virar tudo de maneira 
extrema. Será também um momento de saber lidar 
com a ancestralidade, honrando suas raízes. 

Fique ligada: O astral em 2021 leva ainda 
mais energia para a sua sexualidade. Será, por-
tanto, um momento bom para realizar desejos, 
desde que você o faça com consciência. Os te-
mas ocultos também estarão em alta, então será 
muito proveitoso se aprofundar em temas ligados 
à magia e ao esoterismo.  

sAGITÁRIO 
Oportunidades: Com a mente bastante ati-

va, você terá muitas oportunidades para se ex-
pressar e trocar informações. Será um excelente 
momento para buscar novos conhecimentos, co-
meçar cursos e investir nos estudos.    

Desafios: Procure manter uma rotina saudá-
vel para não se sobrecarregar. Além disso, será 
importante manter a disciplina sem perder o bom 
humor. Cuidado para não cometer excessos ou 
acabar perdendo o foco diante de tantos projetos 
e possibilidades.     

Fique ligada: Entre os meses de maio e julho, 
quando Júpiter – o seu planeta regente – estiver no 
signo de Peixes, a sua criatividade estará em alta. 
Será também um período excelente para cuidar da 
sua espiritualidade e ainda favorecerá o exercício 
do perdão e da compaixão junto à sua família. 

CAPRICóRNIO
Oportunidades: Depois de um período de 

muitas transformações, é hora de investir no fu-
turo e plantar novos projetos, capricorniana. O 
ano promete crescimento e até pode trazer novi-
dades na sua vida financeira. Aproveite para re-
ver valores pessoais e, a partir disso, plante para 
colher lá na frente. 

Desafios: É preciso ter planejamento e evitar 
a pressa para obter resultados imediatos. Ainda 
que o tempo não pare, é importante manter os 
pés no chão, evitando dar passos muito ousados. 
Cuide das suas finanças, sem deixar também de 
curtir a vida. 

Fique ligada: O ano também pode ser pro-
dutivo para que você possa experimentar coisas 

novas e até desenvolver novos talentos. No cam-
po dos afetos, vale buscar mudar um pouco os 
padrões e arriscar novas maneiras de seduzir e 
ter prazer a dois.  

AQUÁRIO
Oportunidades: Os trânsitos de Júpiter e 

Saturno pelo seu signo serão certamente sentidos 
com muitas novidades em diversos campos da 
sua vida. Ainda que talvez seja necessário der-
rubar o que está sem estrutura para que se possa 
construir em novas bases, o ano promete novas 
possibilidades para você crescer no longo prazo. 
Esteja também atento a oportunidades para estu-
dar e reciclar conhecimentos. 

Desafios: Procure manter o bom humor, 
mesmo que os resultados demorem mais que o 
previsto. No campo financeiro, é importante in-
vestir sem muita ousadia, pois você precisa dar 
passos firmes. Também é importante evitar dis-
cussões desnecessárias em família.    

Fique ligada: Você estará bastante criativo, 
então vale investir em conhecimentos que possam 
desenvolver seus talentos. No campo afetivo, você 
tende a estar mais passional, então use essa ener-
gia para a conquista, só tomando o cuidado para 
não mergulhar de cabeça no que estiver incerto. 

PEIXEs 
Oportunidades: O ano é, sem dúvida, de 

revisão e favorece o autoconhecimento. Você 
estará ainda mais sensível, com o senso estéti-
co aguçado, então será um bom momento para 
construir o futuro com novas ideias. No campo 
dos afetos, você pode se beneficiar da onda de 
romantismo desde que saiba também se valorizar 
e se posicionar.   

Desafios: É importante que você cuide do 
seu bem estar físico e emocional, separando mo-
mentos para descansar e repor as energias. Tam-
bém é fundamental que você mantenha o sono 
regular, pois muitos insights podem vir por meio 
de sonhos ao longo do ano. Cuide da espiritu-
alidade, pois você terá a tendência de absorver 
muita energia. 

Fique ligada: Júpiter, o planeta regente de 
Peixes, passa pelo seu signo entre os meses de 
maio e julho. Observe as novidades que apa-
recerão nesse período, pois elas podem anteci-
par alguns dos principais temas que você terá 
pela frente. 

2021 promete ser especialmente importante para os aquarianos e leoninos – ou 
para quem tem Aquário ou Leão como signo ascendente – devido à passagem de 
Júpiter e Saturno por Aquário. Contudo, o ano ainda trará muitas oportunidades 
de mudança e crescimento para os nativos de todos os signos. Vale destacar que 
o horóscopo é apenas uma visão de tendências gerais. Para uma orientação mais 
personalizada, é necessária a análise do Mapa Astral, que é único para cada um. 

Confira abaixo algumas dicas  para o ano dos 12 signos do zodíaco:



COZINHANDO COM ARTE

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...

COFFEE       SOCIETY
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

 Mateus Pansonnato Laerte Rojo Rosseto

Pedro Pavão Elaine Gianini

Rejane Stocco Bellintani Luciano Ramires

Flaviana Paio Beca-Jc Souza Bastos

Croquete de bacalhau com molho.

• Tempo: 1h (+8h de molho)
• Rendimento: 30 unidades
• Dificuldade: fácil
• 

Ingredientes do croquete de bacalhau 
com molho

• 300g de bacalhau em lascas
• 500g de batata com casca
• Água
• 1 ovo
• 8 colheres (sopa) de farinha de trigo
• 1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado
• 1 cebola picada
• Sal a gosto

• Óleo para fritar
• Molho:
• 1 dente de alho
• 1 tomate em pedaços
• 2 colheres (sopa) de vinagre
• 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
• 1 pimenta dedo de moça sem sementes picada
• 1/3 de xícara (66ml) de óleo

Modo de preparo
Para o molho, bata todos os ingredientes 

no liquidificador até ficar homogêneo. Co-
loque o bacalhau em uma tigela, cubra com 
água e deixe de molho por 8 horas, trocando 
a água 3 vezes nesse tempo. Escorra. Colo-
que as batatas em uma panela, cubra com 
água e cozinhe até ficarem macias. Escorra 
e passe, ainda quente, por um espremedor, 
descartando as cascas.

Coloque em uma vasilha, adicione o ba-
calhau dessalgado, o ovo, a farinha de trigo, 
o cheiro-verde, a cebola, tempere com sal e 
misture bem. Pegue porções da massa com 
duas colheres e modele os bolinhos. Frite, aos 
poucos, em óleo quente até dourar. Escorra 
em papel absorvente e sirva com o molho.


