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ESQUECIDOS:

Falta de políticas públicas e 
projetos é fatal para favelas e 

periferias de Marília.

Marília segue o cenário de muitos grandes centros, com cerca de pelo menos 10 
comunidades identificadas oficialmente como área de risco, sem qualquer projeto de 
reurbanização, empregabilidade e principalmente de combate ao Covid-19. Página 5

Cuidados bucais 
em tempos de 
coronavírus. 

Preoucupados com a 
Diabetes, Secretaria da 
Saúde de Maringá vai 

começar a distribuir canetas 
para aplicação de insulinas.

As farmácias da rede municipal de saúde de Maringá vão começar a distribuir canetas 
para aplicação de insulinas a partir de 22 de fevereiro. As canetas foram entregues pela 

15º Regional de Saúde e serão destinadas para pacientes com Diabetes Mellitus. Página 06

COVID-19 e H1N1 podem dar quadros 
respiratórios semelhantes? Podem. Muitas 

vezes o médico que está atendendo vai 
ter uma grande dificuldade e vai ser 

impossível ele dizer se é uma gripe, um 
resfriado ou um COVID-19. Página 11

Facebook inicia 
testes no Brasil para 

reduzir conteúdo 
político no feed.

O Facebook anunciou que vai reduzir 
temporariamente a exibição de conteúdos 

políticos no feed de notícias “de uma 
pequena porcentagem de pessoas”. Os 

primeiros testes acontecem a partir 
desta semana no Brasil, no Canadá e na 

Indonésia. Página 10

A discussão acerca do uso dos enxaguantes 
como forma de prevenção do coronavírus 
começou com a publicação da opinião de 
um grupo de profissionais chineses, logo 

no início da pandemia. Página 12

Infectologista 
explica diferença 
entre COVID-19 e 

H1N1:‘Situação mais 
complexa’.
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Já lhe trataram mal, sem que você fizes-
se algo por merecer? É complicado, mas 
diariamente somos testados por situações 
estressantes e desagradáveis que colocam 
à prova nossa paciência e domínio próprio. 
No trabalho, na escola, em casa ou na vizi-
nhança, até na igreja! Quando menos espe-
ramos somos ofendidos sem nada ter feito. 
Mas o que Deus nos aconselha em relação a 
isso? Qual a maneira correta de lidar com o 
mal que fazem conosco? Encontramos em 
diversas passagens bíblicas a resposta para 
essas questões, veja:

Rom. 12:21 - “Não se deixem vencer pelo 
mal, mas vençam o mal com o bem.”
1ª Tessalonicenses 5:15 - “Tenham cuidado 
para que ninguém retribua o mal com o mal, 
mas sejam sempre bondosos uns para com 
os outros e para com todos.”
MT 5:38-39 -”Vocês ouviram o que foi 
dito: ‘Olho por olho e dente por dente’. 
Mas eu digo: Não resistam ao perverso. Se 
alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe 
também a outra.”
MT 5:44 - “Mas eu digo: Amem os seus 
inimigos e orem por aqueles que os perse-
guem, (...)”

Esteja vigilante para não reagir mal aos 
ataques vindos de toda parte. Pois a nossa 
luta não é contra as pessoas. Temos um ini-
migo em comum que está em todo tempo 
tentando nos prejudicar. Perdoe, releve e 
siga em paz com todos!

Para Orar:
Senhor Deus, ajuda-me a não revidar o mal 
que os outros me fazem. Pai, ensina-me a 
ter um coração compassivo e perdoador, 
assim como Tu. Perdoa-me quando reajo 
mal àqueles que me atacam e ofendem 

sem sentido. Ajuda-me a obedecer a Tua 
Palavra, amando e orando até mesmo por 
quem me persegue. Dá-me serenidade e 
sabedoria para viver em paz com todos à 
minha volta, 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

“Não retribuam a ninguém mal por mal. 
Procurem fazer o que é correto aos olhos de 
todos. Façam todo o possível para viver em 

paz com todos”.Romanos 12: 17-18

Não é apenas com isolamento social que 
uma administração pública encara a pande-
mia. Em momentos como o que vivemos, 
as prefeituras precisam voltar suas políticas 
para proteger a vida de sua população e a 
economia local, evitando assim o aumento 
da pobreza, do desemprego e dos moradores 
em situação de rua. 

Marília, que há muitos anos havia dimi-
nuído a pobreza de sua população, vê agora, 
de forma mais clara pelo vazio das ruas, a 
proliferação de pessoas vivendo abaixo da 
extrema pobreza. Basta para isto passar pe-
las praças da região central, Avenida Brasil, 
semáforos nos mais diversos cruzamentos 
para confrontar com a realidade. 

Entre os anos de 1992 e 2010, Marília 
experimentou uma considerável redução no 
percentual da população que vivia abaixo da 
linha da extrema pobreza de acordo com os 
critérios utilizados pela Síntese dos Indica-
dores Sociais do IBGE. Nesse período, que 
coincide com as administrações progressis-
tas e democráticas que marcaram a cidade 
na década de 90 e no início dos anos 2000, 
a cidade reduziu o percentual da população 
que vivia nessa faixa de renda.

O Brasil hoje, bate recordes com milhões 
de pessoas vivendo abaixo da linha extrema 
pobreza. Essa marca só foi possível pela in-
versão de prioridades do governo federal, já 
percebida durante os dois anos de Michel 
Temer e que agora se agrava em partes com 
o governo Bolsonaro. A lógica de um Estado 
mínimo para a população mais pobre e um 
Estado grande para atender aos interesses 
dos poderosos, nunca se fez tão evidente. 

Enquanto países capitalistas desenvolvi-
dos fortalecem os papéis das políticas públi-
cas, sobretudo para a geração de emprego e 
renda, como forma de encarar a pandemia 

e fazer crescer suas economias, Bolsonaro 
e Paulo Guedes propõem privatizar as em-
presas públicas e cortar investimentos so-
ciais, enterrando qualquer possibilidade de 
um desenvolvimento autônomo do país. O 
auxilio emergencial não é solução, é apenas 
um anestésico. 

O mesmo se encarapuça para Marília 
que, fez chove cestas básicas durante o se-
gundo semestre de 2020, mas, não apresen-
tou nenhum projeto social para a geração de 
emprego e renda ou de sustentabilidade so-
cial de alto impacto para a popuçaõ de baixa 
renda. Marília é uma das cidades que mais 
se arrecada no estado de São Paulo, porém, 
não adianta os cofres do município estarem 
verdes e a população viver no vermelho, 
sem emprego, sem renda, sem moradia dig-
na, sem obras para conter enchentes, com 
passagens de ônibus caras, além de uma ci-
dade mal cuidada.

Marília precisa voltar a ser uma cidade 
democrática, inclusiva, vanguardista e li-
bertária. Precisa se preparar para uma nova 
e difícil realidade no pós-pandemia, em 
que as demandas por emprego, renda e pe-
los serviços públicos serão maiores. Como 
sempre lembramos, estamos prestes a com-
pletar 100 anos e a pergunta que fica é: será 
esta a cidade que queremos ???

Miséria não se combate com arrogância, 
nem tampouco negando as estatísticas. Fal-
tam projetos, faltam políticas direcionadas 
para se atrair empresas e incentivar as que 
aqui já estão para gerar empregos e impul-
sionar a economia. É preciso ter sensibili-
dade social e noção de prioridade política 
para tirar Marília da porta de entrada do 
corredor da fome do interior paulista. Até 
o momento, muito discurso, mas, nenhuma 
ação efetiva. 

Viva em paz com todos!

Aumenta a pobreza nas 
ruas de Marília.

Esta voz também é sua
Há quatro anos, O JORNAL DO ÔNIBUS DE MARILIA 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. Portanto, é de fundamental importância 
que você nos auxilie. Compartilhe nosso Jornal como os amigos e não permita que uma voz única 
na mídia seja calada pelos poderosos da política local. Quanto mais pessoas acessando, melhor 

será o nosso poder de levar a verdade até as pessoas. Juntos somos fortes!!!



Só comércio salva 2021, mas precisa de 
vacina ou auxílio, dizem analistas.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

O Brasil depende do setor de serviços 
em 2021 para retomar o crescimento sem 
tropeços, dizem economistas. Segundo 
eles, o desempenho do PIB (Produto Inter-
no Bruto) do país só avança neste ano se 
houver retomada firme de vendas e empre-
go em comércio, salões de beleza, restau-
rantes, bares, transportes e outros segmen-
tos de serviços.

O problema, afirmam economistas, é 
que essas atividades precisam da população 
imunizada contra o coronavírus, ou, caso a 
vacinação seja lenta, do auxílio emergen-
cial prorrogado. Até o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, diz isso. Segundo os 
especialistas, os setores da agropecuária e 

1-) Você já teve Covid-19 ou 
conhece alguém que contraiu o 
vírus? 

2-) A crise econômica provocada 
pela pandemia afetou seus 
negocios ou seu trabalho?? ? 

3-) O prefeito municipal já esteve 
na sua rua depois da eleição??

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

5-) Você é a favor de uma 
nova licitação para o transporte 
coletivo com duas ou três 
empresas em uma mesma linha?

da mineração, que vendem grãos, carnes e 
metais para o exterior, devem ir bem neste 
ano. Mas são atividades que não possuem 
participação suficiente na economia brasi-
leira para atuarem como motor de arranque 
nessa volta da pandemia.

Se país não melhorar já, só em 2024, 
pois eleição para tudo, diz agência

O crescimento do Brasil em 2021 deve 
ficar na casa de 3,5%, segundo o boletim 
Focus, levantamento semanal feito pelo 
Banco Central com economistas. Mas con-
siderando que o PIB brasileiro deve ter fe-
chado 2020 com uma retração de 4,5%, o 
avanço neste ano nem sequer recupera o ter-
reno perdido no ano da pandemia.

E o crescimento econômico do Brasil 
vai desacelerar em 2022, para 2,5%. O que 
se torna ainda mais grave levando em consi-
deração que o mundo vai crescer, na média, 
mais de 5% neste ano, destaca o economista 
PhD pela University of Kent at Canterbury, 
Reino Unido, e diretor-geral do Ibmec São 
Paulo e Brasília, Reginaldo Nogueira.

Por que o setor de serviços é fundamen-
tal para a economia em 2021? O setor de 
serviços representa mais de 60% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do Brasil e, por 
isso, dizem economistas, tem a capacidade 
de espalhar uma retomada de crescimento 
econômico mais rapidamente para o restan-
te dos setores.

Ele está em cada quarteirão de todas as 
cidades, grandes ou pequenas, do salão de 
beleza ao grande shopping center, passando 
pelos transportes, operadoras de telefonia, 
bares, restaurantes, educação e saúde. Por 
isso, é uma área que emprega muita gente, 
também com vagas para pessoas com as 
mais diferentes qualificações e formações. 
Quando o setor de serviços vai bem, o em-
prego aumenta, a renda cresce, o consumo 
anda e a roda da economia gira.

Não tem como gerar crescimento e 
empregos se o setor de serviços não cres-
cer de forma acelerado em 2021 e também 
em 2022. Mas esse setor é o que mais sofre 
quando temos que voltar atrás com as restri-
ções da pandemia.

Por que setor de serviços precisa da va-

cinação ou do auxílio emergencial? O setor 
de serviços é o que mais sofre com as medi-
das de isolamento social e restrição à circu-
lação das pessoas.

Shopping centers, escolas, bares, restau-
rantes, hotéis, academias, entretenimento – 
tudo fecha ou tem que trabalhar com aten-
dimento limitado enquanto a população não 
for vacinada, afirma o economista Nelson 
Marconi, coordenador executivo do Centro 
de Estudos do Novo Desenvolvimentismo 
da Fundação Getulio Vargas. Por isso, diz, a 
retomada do crescimento neste ano depende 
tanto da vacinação.

Mas aparentemente a pandemia vai se 
estender, e a vacinação no Brasil vai de-
morar este ano todo. Ou seja, o impacto da 
pandemia sobre a retomada das atividades 
de serviços vai ocorrer durante todo o ano. 
Assim, nosso PIB deve crescer pouco, algo 
como 1% ou 1,5%. Mas, se houver uma 
extensão do auxílio emergencial, isso pode 
ajudar os setores de serviços e até o da cons-
trução civil.

Para se ter ideia, André Perfeito, eco-
nomista-chefe da Necton, declarou na se-
mana passada que as vendas no varejo em 
dezembro foram um total desastre. “A que-
da na margem foi de nada menos que 6,1% 
enquanto a projeção mediana era de -0,8%. 
Este resultado confirma a hipótese da recu-
peração em raiz quadrada, ou seja, depois da 
volta em V a retirada de incentivos estagnou 
a economia”, afirmou.



PRIMEIRA PARADA
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A prefeitura de Sorocaba, no interior 
paulista, informou que a partir desta quar-
ta-feira, 10 de fevereiro de 2021, entram 
em operação dez ônibus novos no sistema 
municipal.

Os veículos comprados pela concessio-
nária Consor devem operar em seis linhas: 
28 – Mineirão; 31 – Cajuru; 53 – Éden; 55 – 
Rodrigo; 57 – Guaíba e 62/1 – São Bento 2

Com a inclusão destes ônibus, a geren-
ciadora dos transportes da cidade, Urbes 
(Trânsito e Transporte) informou, por meio 
de nota, que “serão criadas mais 82 viagens 
a cada dia, o que representa um aumento na 
capacidade de transporte em 4,8 mil luga-
res, por dia”.

Com chassis Mercedes-Benz e carroceria 
Caio, cada ônibus possui capacidade para 90 
passageiros, sendo 39 sentados e 51 em pé.

Entres os itens de acessibilidade e con-
forto, estão elevador semiautomático para 
pessoas com mobilidade reduzida, ar-con-
dicionado e dispõem de dois lugares reser-
vados para cadeirantes, sete para idosos ou 
gestantes e um para obeso.

Na nota, o diretor-presidente da Urbes, 
Luiz Carlos Siqueira Franchim, disse que 

demanda de passageiros, feito pela Urbes. 
A ação ganha ainda mais relevância nesses 
tempos de pandemia da Covid-19, garantin-
do um transporte público com qualidade”

Sorocaba recebe mais 10 novos ônibus para 
ampliar horários nas linhas, diz prefeitura.

com esse incremento na frota, Sorocaba 
passa a contar com 331 ônibus, operando 
em 111 linhas. O objetivo é alcançar o nú-
mero de antes da pandemia, de 380 coleti-
vos em circulação.

“O município dispunha de 380, quanti-
dade que foi reduzido para 300 na gestão 
anterior, durante a pandemia. Nossa meta é, 
aos poucos, fazer esse número crescer, mas 
de forma estruturada, com base no aumento 
da demanda e na disponibilidade financeira”

A Urbes diz que promoveu mudanças 
em 34 linhas (31% do total), criando 12.130 
viagens a mais por dia. A demanda de pas-
sageiros nesse primeiro mês do ano subiu 
8,68%, passando de 84.270 para 92.275 
usuários diários.

“Esse aumento é sinal da confiança do 
usuário no transporte público. Queremos 
oferecer um meio de locomoção com qua-
lidade, para mais pessoas, sem nos esquecer 
de adotar mecanismos para evitar as aglo-
merações”, prosseguiu o diretor-presidente 
da Urbes.

Já o prefeito Rodrigo Manga explicou 
na, mesma nota, que a frota será ampliada 
gradualmente.

“A iniciativa faz parte da proposta de 
ampliação gradual da frota, o que tem ocor-
rido desde o início do ano com a nova gestão 
pública, a partir do levantamento diário da 

A Prefeitura de Botucatu protocolou na 
Câmara dos Vereadores nesta terça-feira, 
09, o projeto de lei que dispõe sobre a con-
cessão de subsídio para o custeio do trans-
porte coletivo, de modo a preservar a tarifa 
cobrada aos usuários.

O projeto prevê autorização ao Mu-
nicípio para subsidiar o sistema de trans-
porte coletivo urbano em até R$0,25 da 
tarifa por passageiro. Com isso, por mais 
um ano, a Prefeitura evita o aumento da 
tarifa para o usuário.

“Entendendo o momento delicado que 
todos estamos passando nessa pandemia. 
Mais uma vez nos esforçamos, com recur-
sos do tesouro municipal, para manter a ta-

Prefeitura de Botucatu 
garante subsídio e evita mais 

uma vez aumento da tarifa 
do transporte coletivo.

rifa do transporte e não criar novos custos 
ao cidadão. Por força de contrato, somos 
obrigados a promover um reajuste anual, 
mas novamente não repassaremos isso aos 
botucatuenses que precisam do transporte”, 
afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Além da medida, a Prefeitura de Botu-
catu tem atuado na fiscalização do trabalho 
desempenhado pelas empresas responsáveis 
pelo transporte coletivo em Botucatu. Nas 
últimas semanas, veículos de apoio foram 
colocados em atividade a pedido da Admi-
nistração Municipal em linhas com grande 
número de passageiros em horários de pico.

Após aprovação da Câmara, o projeto re-
torna ao Executivo para a sanção do Prefeito.

A Prefeitura de Botucatu protocolou na 
Câmara dos Vereadores nesta terça-feira, 
09, o projeto de lei que dispõe A operação 
do transporte público foi reforçada com 
mais veículos, aos sábados. Desde o último 
dia 6 de fevereiro, seis linhas de ônibus re-
ceberam, no total, 12 veículos adicionais na 
frota. A medida faz parte de um plano de 
monitoramento do sistema, implantado pela 
nova gestão da Empresa Municipal de De-
senvolvimento de Campinas (Emdec), que 
busca melhor adequar a oferta de veículos à 
demanda de usuários.   

  O reforço, durante os sábados, tem 

Em Campinas, EMDEC 
reforça frota com mais 

12 veículos do transporte 
coletivo aos sábados para 

evitar aglomerações. 
como foco o pico da manhã. “As linhas es-
tão sendo acompanhadas diariamente pelas 
equipes de fiscalização da Emdec, que ana-
lisa a necessidade de acionar veículos da 
frota reserva ou alterar a operação de forma 
definitiva”, explica o presidente da Emdec, 
Ayrton Camargo e Silva.   

Com a pandemia, o sistema de trans-
porte público conta com 186 linhas em 
operação. “Esse número demonstra a com-
plexidade do sistema, que demanda cons-
tantes intervenções, principalmente neste 
momento de mudança de fase em curtos 
períodos. Estamos atuando com a agilidade 
que os usuários precisam neste momento”, 
completa o secretário de Transportes, Viní-
cius Riverete.   

Mais veículos também nos dias úteis  
 Além do reforço aos sábados, 14 linhas 

de ônibus já circulam com mais veículos na 
frota em dias úteis. No total, 17 veículos re-
forçam a frota das linhas 117, 120, 121, 131, 
135, 154, 190, 210, 212, 214, 229, 371, 397 
e 430, nos picos da manhã e da tarde.   

Outra medida adotada foi disponibilizar 
frota reserva em seis terminais, para suprir 
eventual aumento da demanda de passa-
geiros, especialmente nos picos da manhã 
e tarde. São eles: Barão Geraldo, Campo 
Grande, Central, Mercado, Ouro Verde e 
Padre Anchieta.  
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Em tempos de pandemia, a falta de políticas 
públicas é fatal para favelas e periferias. 

ACONTECE MARÍLIA

A verdade é uma só; O coronavírus 
também está nas favelas, comunidades e 
periferias da cidade de Marília. A dúvida 
não é mais se, mas quantos serão infecta-
dos, quantos conseguirão acesso ao SUS, 
quantos morrerão nos hospitais e quantos 
morrerão sem atendimento. É uma hipocri-
sia muito grande em meio a mais de 13 mil 
infectados não haver nenhum residente em 
área de risco. 

A realidade de Marília segue o cená-
rio de muitos grandes centros, mas, por 
ser uma cidade menor e com cerca de pelo 
menos 10 comunidades identificadas ofi-
cialmente como área de risco, a situação 
poderia estar sendo melhor conduzida com 
uma força tarefa comandada pelo gestor 
municipal com a participação de boa parte 
das secretarias, clubes de serviço, igrejas, 
entidades comunitárias, ONG’s e outros, 
mas, infelizmente faltou sensibilidade, 
cristandade e iniciativa própria. 

Com um pouquinho de boa vontade, é 
possível encontrar belos exemplos em mui-
tas comunidades neste Brasil afora, onde a 
solidariedade falou mais alto, e foi muito 
mais além do que distribuição de mini ces-
tas básicas. Logo no início da pandemia, 
em meados de março do ano passado, a 
coluna Painel, da Folha, destacava uma 
iniciativa ocorrida em uma das maiores 
favelas da capital paulista e, que pegamos 
como exemplo.

Na oportunidade a coluna destacava 
que “em Paraisópolis, na zona sul de SP, 
onde moram 100 mil pessoas, 420 volun-
tários cuidaram de 50 casas cada um, e fo-
ram conhecidos como os “presidentes das 
ruas”. O modelo foi replicado em favelas 
como Heliópolis, em SP, Rocinha e Ale-
mão, no RJ. 

Eles eram responsáveis por monitorar as 
pessoas em suas casas, passar instruções de 
higiene e entregar mantimentos até lá leva-
dos em carros com sirenes que soavam para 
avisar o momento da recepção e da distri-
buição de alimentos.

Outra iniciativa também defendida pelo 
JORNAL DO ÔNIBUS DE MARILIA foi 
feita com sucesso, ou seja;  uma higieniza-
ção de todas as ruas de Paraisópolis com 
auxílio de drones, tratores e também com 
trabalho manual. “Nós conseguimos fazer 
essa iniciativa, mas quem deveria fazer isso 
era o prefeito, que nem sequer ultimamen-
te tem dito a palavra ‘favela’. É como se a 
gente não existisse”, afirmou um líder co-
munitário.

A realidade de lá, não é diferente daqui, 
onde, no contra ponto, poderiam trabalhar 
de forma integrada a secretaria da saúde en-
trando com o atendimento a doentes e aca-
mados, médicos, e uma farmácia ambulante 
contendo as medicações mais utilizadas de 
forma preventiva ao vírus maldito. Na re-
taguarda, secretaria de assistência social e 
de direitos humanos e secretaria de plane-
jamento urbano. Enfim, uma força tarefa 
independente de partido, mas, com mais co-
ração e senso humanitário. 

Infelizmente em Marília, sequer temos a 
divulgação do censo de casos de contamina-
dos por região da cidade e consequentemen-
te nenhum dado sobre como está a situação 
desta população residente em áreas de risco. 
Qual será a realidade dessa população que 
só é lembrada em período eleitoral ???

É importante lembrar que o Serviço Ge-
ológico do Brasil mapeou em Marília entre 
2016 e 2019 áreas em alto e muito alto ris-
co a movimentos de massa, deslizamentos, 

enchentes e outros fenômenos naturais. O 
levantamento foi feito por meio de imagens 
de satélites e trabalho de campo, “farta-
mente ilustrado com fotografias”, segundo 
consta em uma ação do Ministério Público 
Estadual e que notificou a administração 
municipal cobrando providências.

Pelo estudo, são residências que estão 
“em zonas de ruptura do relevo, os conhe-
cidos itambés, sem fundações seguras ou 
suficientes”, segundo consta na ação mo-

vida pelo Ministério Público Estadual de 
São Paulo (MP-SP). O relatório denuncia 
falta de “captação e drenagem das águas 
pluviais, ocupações de encosta com de-
clividade elevada, construções nas cristas 
das escarpas do itambés, casas construídas 
em região de drenagem, com surgência de 
águas subterrâneas”.

A gravidade das circunstâncias foi iden-
tificada pelo Serviço Geológico do Brasil, 
vinculado ao Ministério das Minas e Ener-
gia, a pedido do Ministério das Cidades. 
Argolo Ferrão, Eldorado, Bandeirantes, 
Vila Real, Nova Marília, Homero Zaninoto, 
Fragata, Santa Antonieta, Linhão, Parque 
das Nações, Jânio Quadros e Vila Barros, 
são os bairros em que o Judiciário afirma a 
existência de “situação de risco a que estão 
expostas muitas pessoas”

Para se ter ideia, em janeiro de 2018, o 
MP-SP fez recomendações para que a Pre-
feitura tomasse atitudes com o objetivo de 
proteger a população em risco, no que diz 
respeito a remoção emergencial das famílias 
que nelas porventura habitarem, utilizando-
-se, da construção de novos conjuntos ha-
bitacionais ou da implantação do aluguel 
social para que possam ser alojadas as famí-
lias. Até o momento, ouve apenas distribui-
ção de cestas básicas. 

Se não houve nenhuma ação no que diz 
respeito a segurança habitacional, não era de 
se esperar alguma mobilização no combate 
ao coronavírus para esta população de for-
ma especifica. A classe média das grandes 
cidades tem plenas condições de se isolar e 
suportar a quarentena se abastecendo pela 
internet e serviços de entrega. Quem não 
pode, se verá diante de uma crise de saúde 
e uma crise econômica, onde uma se soma 
à outra, e, quem não vê isto, podem ter a 
certeza, está se omitindo. 

Em forma de desabafo adaptamos um 
texto de Magnoli para a nossa realidade, que 
diz: “Nós, esclarecidos, vivemos na bolha 
da alta classe média (…) Com que direito 
moral apontamos o modelo de ‘lockdown ‘ 
absoluto como solução para cortar a trans-
missão do vírus em Marília ? Na Vila Bar-
ros, no Argolo, no Bandeirantes ou no Aza-
léia, onde as pessoas residem em habitações 
de 20 metros quadrados que abrigam cinco 
ou seis indivíduos? 

O Brasil não é os EUA. Aqui, o governo 
não postará cheques periódicos de mil dó-
lares para cada família durante o intervalo 
imensurável da ‘guerra’. Vamos parar os 
transportes públicos e decretar, universal-
mente, o trabalho à distância? Como ficam 
motoristas, comerciários, garçons, pedrei-
ros, as massas de informais? (…) E o pior 
de tudo...como ficam os que não possuem 
um trabalho, e sequer uma oportunidade?   
Não declaremos uma guerra cujas vítimas 
serão os outros – os sem patrimônio, cartão 
de crédito e investimentos financeiros. Eles 
moram lá nas ruas e vielas de uma favela 
qualquer, esquecida pelo poder público que 
neste momento poderia em muito fazer a di-
ferença e ser exemplo para o país. ”

Prefeitura de Marília não desenvolveu nenhum projeto específico para os menos favorecidos.
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A Prefeitura de Barretos, por meio da Se-
cretaria Municipal de Habitação, neste mês 
de fevereiro/21, viabilizará a regularização 
fundiária de 25 moradias, pertencentes ao 
Bairro Santa Cecília, na Rua Porto Alegre.

Segundo a secretária da pasta, Célia 
Rodrigues, está também em processo de re-
gularização mais: 113 moradias do Mutirão 
Helly Pimenta - Bairro Gomes, 96 moradias 
do Mutirão Jhony Miziara - Bairro Ibirapue-
ra, 52 moradias do Conjunto Jardim Moco-
ca- Bairro Santa Cecilia, e 32 moradias do 
Conjunto Habitar Brasil - Bairro Dom Bos-
co. Esta é a tão aguardada regularização do 
núcleo Habitacional Vila Paulista, antiga 
Fepasa, que beneficiando 26 famílias.

A secretária Célia Rodrigues, falou so-
bre a importância de permitir com que os 
moradores tenham a posse de seus imóveis 

A Prefeitura de Araçatuba inicia 2021 
entregando material escolar e uniformes 
completos desde o primeiro dia de aula, em 
todas as escolas da Rede Municipal de Ensi-
no, para 16.500 alunos.

Na tarde de segunda-feira (8), o prefei-
to Dilador Borges e a vice-prefeita Edna 
Flor registraram uma distribuição simbóli-
ca para anunciar, via redes sociais, o início 
da entrega dos kits aos alunos. O encontro 
aconteceu no pátio da Emeb Profª Carmelia 
Mello Fonseca, com poucos alunos daquela 
unidade, sentados em cadeiras espaçadas, e 
com a presença da secretária municipal de 
Educação, Silvana de Sousa e Souza, da di-
retora Osmarina Aparecida Saraiva da Silva 
e servidores da escola.

Silvana tranquiliza os familiares dos 
alunos quanto à distribuição dos kits. “Com 
as turmas divididas e escalonadas, os alu-
nos receberão os uniformes e materiais nas 
suas respectivas semanas presenciais, pois 
estamos organizados para que as salas te-
nham ocupação de apenas 35% do espaço, 
respeitando as regras contra a covid-19. Não 
haverá necessidade de marcar um dia para 
buscar, evitando assim as aglomerações”.

Os alunos receberão o kit de uniforme 
composto por: 01 camiseta de manga curta, 
01 camiseta sem manga e 02 bermudas; 01 
par de tênis para os alunos do Ensino Fun-

Araçatuba inicia 2021 com 
entrega de material e uniformes 

no ensino municipal.

de forma definitiva. A casa é a primeira re-
ferência de uma família e este trabalho me 
traz prazer e satisfação do dever cumprido, 
ressaltou.

De acordo com a Prefeita, Paula Lemos, 
o trabalho de regularização é árduo, pois 
consiste em diagnosticar, realizar a coleta e 
análise de documentos, realizar o cadastro 
de todos os moradores e acionar o Cartório 
de Registro de Imóveis. São vários os tra-
mites necessários para que essas famílias 
tenham segurança legal sobre seus imóveis, 
mas estamos tramitando de forma correta e 
ágil para que o resgate da dignidade dessas 
pessoas seja entregue o mais rápido pos-
sível, através da certidão de moradia em 
mãos. Sabemos da importância desse docu-
mento para quem está no imóvel, destacou a 
prefeita, Paula Lemos.

As farmácias da rede municipal de saú-
de de Maringá vão começar a distribuir 
canetas para aplicação de insulinas a partir 
de 22 de fevereiro. As canetas foram en-
tregues pela 15º Regional de Saúde e serão 
destinadas para pacientes com Diabetes 
Mellitus tipo 1 ou 2 na faixa etária menor 
ou igual a 16 anos e pacientes com Dia-
betes Mellitus tipo 1 ou 2 na faixa etária 
maior ou igual a 60 anos, conforme orien-
tação do Ministério da Saúde.

 Os profissionais de saúde iniciaram 
nesta semana o treinamento para o manu-
seio das canetas. A gerente de Assistência 
Farmacêutica, Larissa de Souza Zanolli, 
explica que as canetas de insulina têm 
como vantagem a praticidade no manu-
seio e transporte em relação à seringa. 

Secretaria da Saúde de Maringá vai começar a 
distribuir canetas para aplicação de insulinas.

damental e papetes aos alu-
nos da Educação Infantil.

O material escolar será 
entregue parcialmente ao 
aluno, com itens para uso 
pessoal, e outra parte será 
para uso na escola, perma-
necendo aos cuidados da 
administração da unidade.

Os kits de material esco-
lar contêm: apontador com 
depósito, borracha, caderno 
brochura grande, caderno 
brochura pequeno, caderno 
de desenho, caixa de cola 
colorida, caixa de cola com 

glitter, caixa de giz de cera, caixa de lápis 
de cor contendo 24 lápis, massa de mode-
lar, caneta azul, caneta vermelha, cola bran-
ca, lápis grafite sextavado, estojo de pincel 
atômico (canetinhas), estojo escolar, pasta 
poliondas, pincel, régua transparente, papel 
sulfite, tinta aquarela em pastilha com 12 
cores, tesoura e tela branca (para o primeiro 
ano).

Edna Flor saudou as crianças e funcio-
nários pelo retorno às aulas. “Quanta alegria 
sentimos em ver o brilho nesses olhinhos, 
que voltam a ocupar este espaço que é das 
crianças, que só faz sentido existir com elas 
aqui. Material escolar e uniformes são nossa 
maneira de dizer que seus dias letivos neste 
ano começam com carinho e atenção, cum-
prindo nossos compromissos pela qualidade 
do ensino e da vivência do aprendizado”.

“Na minha época, apontador era coisa 
de rico e lápis de cor era na caixinha de seis, 
no máximo. Hoje nossas crianças têm nossa 
dedicação para uma aprendizagem efetiva, 
com conforto e segurança. Fico muito fe-
liz por podermos proporcionar isso desde o 
primeiro dia de aula, como fazemos a cada 
ano. Seus filhos estarão seguros, sua família 
também, assim como nossos profissionais, 
pois também estamos respeitando todos os 
protocolos da saúde contra a Covid-19”, 
ilustrou o prefeito Dilador Borges.

Prefeita de Barretos, Paula 
Lemos, atua para viabilizar 

entregas de certidões de posse 
para regularização fundiária por 
meio da Secretaria de Habitação.

“São agulhas mais finas e possuem me-
lhor precisão na dosagem, reduzindo a 
chance de complicações causadas pela 
falta de controle do nível de glicose no 
sangue”, afirma. 

Para retirada do dispositivo, os pa-
cientes que se enquadram nos critérios de 
inclusão devem procurar a farmácia de 
sua Unidade Básica de Saúde (UBS) com 
a prescrição médica e cartão SUS. Cerca 
de 2.500 pessoas utilizam insulina da rede 
municipal de saúde. 

O fluxo para distribuição das canetas 
de insulinas e das agulhas é o mesmo já 
estabelecido para os frascos de 10 ml. A 
entrega acontecerá em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) que contam com o 
serviço de farmácia.
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Como as empresas estão monitorando os 
funcionários no home office. 

A adoção do home office por empresas 
de diversos setores levou a uma série de 
análises apressadas. Alguns especialistas 
disseram que os escritórios sumiriam do 
mapa (claro que houve uma transformação 
mas o desaparecimento está longe). Outros 
afirmaram que o trabalho a distância impul-
sionaria os comércios locais, já que, ao ficar 
mais tempo em casa, as pessoas realizariam 
maior parte de suas compras nos arredores 
da residência.

Isso não ocorreu por uma simples razão: 
com a explosão do comércio eletrônico, foram 
as corporações gigantescas que mais se expan-
diram. A terceira projeção imprecisa diz res-
peito à liberdade para cumprir a labuta diária.  

No trabalho a distância, cravaram os 
observadores corporativos, os profissionais 
teriam liberdade para fazer o que bem en-
tendessem, usufruindo do tempo da maneira 
que considerassem adequada. 

Nada poderia ser mais falso do que a 

última premissa. No home office, os fun-
cionários nunca foram tão vigiados pelas 
grandes companhias, que passaram a usar a 
tecnologia para fazer marcação cerrada nos 
colaboradores.

De certa forma, os chefes jamais esti-
veram tão atentos aos movimentos dos su-
bordinados — cada e-mail, conversa, site 
visitado ou relatório está na mira de quem 
manda. A americana Microsoft, uma das 
maiores empresas de tecnologia do mundo, 
criou um software para medir a produtivida-
de dos funcionários. 

Chamado Productivity Score, ele identi-
fica tudo o que o colaborador faz durante o 
dia. Com o equipamento, os chefes sabem 
quantos e-mails profissionais foram envia-
dos, quem desliga a câmera em reuniões e 
até o tempo que a pessoa fica na frente do 
computador. 

Para tornar o sistema mais rigoroso, os 
funcionários receberiam uma pontuação de 

acordo com as informações coletadas pelo 
software. A ideia da Microsoft parecia tão 
radical - e recebeu tantas críticas - que a 
companhia decidiu voltar atrás, abandonan-
do o tal sistema de pontuação. “A liberdade 
de trabalho é uma ficção do home office, diz 
o consultor Eduardo Tancinsky. “Por mais 
que o mercado tenha mudado nos últimos 
anos, ainda é ousado demais permitir que o 
empregado disponha da maneira que quiser 
do seu tempo, incluindo não fazer nada.

Há uma certa ironia no fato de as em-
presas de tecnologia, supostamente mais 
abertas às inovações impostas pelos ven-
tos da transformação, serem as mais pre-
ocupadas em controlar os funcionários. A 
também americana Zoom, que viu seu pro-
grama de videoconferência se tornar uma 
febre na pandemia, adotou o home office 
em larga escala, mas usa um software de 
monitoramento para acompanhar o expe-
diente de sua equipe.

No Vale do Silício, o lar das empresas 
de tecnologia dos Estados Unidos, progra-
mas como o Sneek, que tira fotos com a we-
bcam, viraram a febre do momento. O fun-
cionário que trabalha em casa é fotografado 
em períodos predeterminados — a cada 
cinco, quinze ou vinte minutos, a depender 
da rigidez do chefe  —, como se fosse uma 
máquina programada apenas para trabalhar. 

O Sneek se tornou um sucesso global. 
Segundo a empresa, a base de usuários se-
manais cresceu 250% desde o início da pan-
demia. É mais ou menos isso o que faz a 
Time Doctor, empresa que se define como 
“um instrumento para empresas e indivídu-
os se tornarem mais produtivos”, mas que 
no fundo consiste apenas em um software 
que capta fotos periódicas da webcam. 

Outro programa, criado pela startup Ei-

nable, usa inteligência artificial para calcu-
lar a rapidez com que os colaboradores em 
home office executam diferentes tarefas. 

A crescente vigilância suscita alguns 
questionamentos. Até que ponto as empre-
sas têm o direito de controlar o que os fun-
cionários fazem no expediente? 

Segundo a nova Lei Geral de Proteção 
da Dados (LGPD), o monitoramento deve 
ser limitado ao uso de dados relacionados 
ao trabalho e não é permitido que as compa-
nhias tornem públicas as informações obti-
das através da vigilância.  

A avaliação de desempenho do empre-
gado, porém, não está prevista nas novas 
regras da LGPD. De todo modo, dizem os 
especialistas, a recente legislação precisa de 
tempo para ser assimilada pelas empresas e 
pela sociedade. 

De todas as transformações impostas 
pela pandemia do coronavírus, o home offi-
ce talvez seja a mais efetiva. O trabalho a 
distância, de fato, é uma tendência que veio 
para ficar.  

Não significa, porém, que o ambiente de 
trabalho será revirado do avesso. Há desa-
fios pela frente. Como será possível cons-
truir uma cultura empresarial se parte dos 
funcionários trabalha a distância?  

A construção de um DNA corporativo 
deve-se, sobretudo, ao relacionamento entre 
as equipes, à troca diária entre chefes e su-
bordinados, aos acertos - e erros - compar-
tilhados. 

Como fazer isso se as pessoas estão se-
paradas? Como criar redes colaborativas 
permanentes se cada profissional está em 
seu próprio canto? A tecnologia encurta ca-
minhos e é forte aliada, mas não traz res-
postas para tudo. Esse é um desafio que as 
empresas terão de superar. 

Trabalhador que recusar vacina 
pode ser demitido, diz MPT.

Os trabalhadores que se recusarem a to-
mar a vacina contra a covid-19 sem apresen-
tarem razões médicas documentadas pode-
rão ser demitidos por justa causa, de acordo 
com o Ministério Público do Trabalho. A 
orientação do órgão é para que as empresas 
invistam em conscientização e negociem 
com seus funcionários, mas o entendimento 
é de que a mera recusa individual e injusti-
ficada à imunização não poderá colocar em 
risco a saúde dos demais empregados.

No ano passado, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu que, embora não possa for-
çar ninguém a se vacinar, o Estado pode sim 
impor medidas restritivas aos cidadãos que 
se recusarem a tomar o imunizante contra o 
novo coronavírus.

Apesar de nenhum governo até o mo-
mento ter anunciado sanções aos negacio-
nistas da vacina, essas medidas poderiam 
incluir multa, vedação a matrículas em es-
colas e o impedimento à entrada em deter-
minados lugares.

Um guia interno elaborado pela área 
técnica do MPT segue o mesmo critério. 
“Como o STF já se pronunciou em três 
ações, a recusa à vacina permite a imposi-
ção de consequências. Seguimos o princípio 
de que a vacina é uma proteção coletiva, e 
não individual. O interesse coletivo sempre 
vai se sobrepor ao interesse individual. A 

A promessa era de liberdade, mas a realidade é diferente. Cada vez mais companhias usam 
softwares para acompanhar o dia a dia dos colaboradores. 

solidariedade é um princípio fundante da 
Constituição”, diz o procurador-geral do 
MPT, Alberto Balazeiro.

Ainda assim, a orientação do MPT é de 
que as demissões ocorram apenas como úl-
tima alternativa após reiteradas tentativas de 
convencimento por parte do empregador da 
importância da imunização em massa.
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08 cidades do interior de São Paulo que 
você precisa conhecer.

1. HOLAMBRA

2. BOTUCATU

Localizada próxima à Campinas, Holambra é muito conhecida por sua diversidade de 
flores e da forte influência da colonização holandesa na arquitetura e gastronomia local. O 
calendário de atrações da cidade está sempre bem recheado, e o principal evento é a Ex-
poFlora, uma festa que atrai pessoas de diversas idades interessadas nos mais belos tipos e 
arranjos de flores.

3. ÁgUAs DE LINDóIA

4. sÃO ROqUE tetura alemã, há diversos pontos especiais, 
como chalés e restaurantes com comidas 
deliciosas, como fondues. Outro passeio 
que você deve realizar é a viagem de trem 
de Campos do Jordão até Santo Antônio do 
Pinhal.

7. sERRA NEgRA

Seja nas férias ou no feriado prolongado, é necessário inspirar novos ares e 
conhecer destinos especiais. Ao visitar cidades no interior de São Paulo, você 

consegue fugir da rotina agitada e desbravar lindas paisagens.
O estado de São Paulo conta com 364 municípios recheados de cultura, lazer e 
diversão para toda a família. É possível encontrar diversas opções de roteiro, 
seja para quem gosta de passeios radicais e de passeios mais calmos, ao lado 

da natureza. Conheça algumas cidades no interior de São Paulo onde você 
pode aproveitar o final de semana longe da poluição:

Botucatu fica a cerca de 200 quilômetros 
de São Paulo e propicia aos seus visitantes 
contato com a natureza aliado a passeios 
radicais. A cidade possui inúmeras cachoei-
ras, trilhas para ciclismo e formações rocho-
sas ideais para escalada e rapel. A Cuesta de 
Botucatu é uma das áreas mais procuradas 
pelos turistas, já que apresenta uma bela 
paisagem que rende lindas fotografias.

Assim como o próprio nome já diz, 
Águas de Lindóia é um dos maiores e mais 
importantes centros hidroclimáticos do Bra-
sil. O Balneário Municipal oferece diversas 
opções de relaxamento para toda a família, 
como banhos hidratantes e relaxantes, mas-
sagens e drenagem linfática. Outra dica é 
conhecer a praça local, onde você pode pro-
var delícias e admirar gramados cobertos 
por obras de arte.

Não é preciso percorrer grandes distân-
cias para conhecer as belezas de São Roque. 
A cidade é conhecida também como Terra 
do Vinho, já que conta com um roteiro de 
vinícolas e restaurantes para os mais varia-
dos gostos. Além disso, sua família também 
pode conhecer o Ski Mountain Park, um 
parque de diversões com escorregadores e 
estações de patinação na neve para adultos 
e crianças.

5. BROTAs

Você busca adrenalina, diversão e mui-
ta emoção? Então, Brotas é o destino que 
você precisa conhecer. Há opções de arvo-
rismo, trilhas, passeios a cavalo e, para os 
mais radicais, o cachoeirismo, um espor-
te onde o praticante escala por uma queda 
d’água. Localizada a 240 quilômetros da 
capital, o município recebe muito bem os 
mais de 140 mil turistas que visitam a cida-
de anualmente.

6. CAMPOs DO JORDÃO

Campos do Jordão é uma cidade mon-
tanhosa localizada no interior de São Paulo 
que recebe milhares de turistas atraídos pe-
las baixas temperaturas. Inspirada na arqui-

Bastante famosa por suas temperaturas 
geladas, Serra Negra é a típica cidade do 
interior de SP que todo mundo adora pas-
sar um final de semana. Favorito quando o 
assunto é viajar a dois, o local oferece boa 
mesa, picos com paisagens exuberantes da 
região e até passeio de teleférico. Além dis-
so, Serra Negra possui a diversificada indús-
tria de malhas, com muitas lojas de roupas 
de frio por um preço bastante acessível.

8. sOCORRO

Se você conhece uma vez Socorro, vai 
sempre querer voltar. A cidade consegue 
aliar as belezas da natureza com atividades 
radicais, como o passeio à Gruta do Anjo. 
Atualmente, o local é casa de uma belíssi-
ma piscina natural com águas transparentes. 
Além disso, também é possível descansar e 
aproveitar o máximo da gastronomia local 
nos restaurantes espalhados pelo município.
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VITRINE

Tom Holland: Tobey Maguire e Andrew Garfield 
não estão em Homem-Aranha 3.

A terceira aventura solo do Homem-
-Aranha no Marvel Cinematic Universe 
(MCU) não deve contar com a participa-
ção de Tobey Maguire e Andrew Garfield, 
segundo Tom Holland. Em entrevista ao 
Esquire, o atual intérprete do personagem 
comentou sobre os rumores do retorno das 
versões anteriores do teioso para formar o 
“Aranhaverso” nos cinemas e afirmou que o 
próximo filme será apenas uma continuação 
da história em andamento.

“Não, eles não aparecerão nesse longa. 
A menos que eles [executivos da Marvel e 
Sony] tenham escondido de mim a maior 
parte das informações, o que eu acho que é 
um segredo grande demais para eles escon-
derem. Mas, por enquanto, não. Será uma 
continuação dos filmes do Homem-Aranha 
que estamos fazendo”, revelou.

Com filmagens acontecendo em Atlanta, 
Homem Aranha 3 ainda não ganhou um tí-
tulo definitivo, mas deve abordar de alguma 
forma o multiverso. Vale lembrar que Kevin 
Feige, presidente da Marvel, em diversas 
ocasiões indicou que as futuras produções 
irão explorar esse conceito, iniciado em 
WandaVision e amplamente presente após 
o lançamento de Doutor Estranho: No Mul-
tiverso da Loucura.

“Honestamente, não tenho ideia do que 
é este filme e já estamos na oitava semana 
das gravações”. Logo, é possível que deta-
lhes da trama não tenham sido revelados em 
sua totalidade para o ator. Isso porque com 
o passar dos anos, ele ganhou a reputação 
de entregar alguns spoilers das produções.

Dessa forma, há indícios de que ele rece-
ba uma quantidade limitada de informações 

Antes de exibição na TV, 
filme ‘proibido’ de Xuxa 

custava até R$ 1.000.

Proibido por anos por Xuxa Meneghel 
de ser exibido na televisão e no cinema, 
“Amor Estranho Amor”, dirigido por Wal-
ter Hugo Khouri (1929-2003), passou a ser 
tratado como raridade pelos amantes da 
sétima arte. Estrelado por Tarcísio Meira e 
Vera Fischer, o longa tem no elenco a apre-
sentadora na pele de uma garota de 15 anos 
que vive em um bordel e se envolve com um 
rapaz no início de sua adolescência, com 13 
anos. Em um passeio pelo Sebo do Messias, 
no centro de São Paulo, a coluna conseguiu 
comprovar o quão raro é o filme. O VHS 

original da obra custa nada mais, nada me-
nos, que R$ 650. Em sites de venda on line, 
como o mercado livre, é possível achar a fita 
por R$ 990.

Por três décadas, a Rainha dos Baixi-
nhos pagou anualmente o equivalente, em 
valores atuais, a R$ 345 mil pelos direitos 
de exibição da produção. Recentemente, 
decidiu parar de desembolsar a quantia e 
liberar o longa-metragem. “Esse filme fala 
de uma coisa muito atual, que é a explo-
ração infantil. Isso é a realidade de muita 
gente”, afirmou, em entrevista ao “Fantás-
tico”, no ano passado. Segundo a apresen-
tadora, ela decidiu aceitar o papel a pedido 
de Pelé, seu namorado na época. O diretor, 
Walter Hugo Khouri, tem longa carreira 
no cinema e é responsável por produções 
cultuadas como “Noite Vazia” (1964), es-
trelado por Norma Bengell (1935-2013) e 
Odete Lara (1929-2015), e “As Deusas” 
(1972), com Lilian Lemmertz (1937-1986). 
Embora valha ouro no mercado, o fator ra-
ridade deixou desde a última quinta-feira 
(11) quando o Canal Brasil exibiu o filme 
pela primeira vez. Foi a primeira vez que a 
produção foi transmitida na televisão desde 
seu lançamento, em 1982.

sobre os enredos dos longas no momento 
das filmagens. “Sempre argumentarei que 
não entreguei nada, mas a Marvel e a Sony 
sempre argumentarão que eu fiz isso”.

Apesar da afirmação de Holland e tendo 
em vista os acontecimentos finais de Ho-

mem-Aranha: Longe de Casa, pode ser que 
Maguire e Garfield apareçam em cenas bre-
ves ou pós-créditos. Assim, o “Aranhaverso” 
teria mais espaço para ser desenvolvido em 
outro longa. Homem-Aranha 3 está previsto 
para chegar aos cinemas em 17 de dezembro.
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Zoom foi o aplicativo com mais ataques de 
malwares no segundo semestre de 2020.

O novo relatório da empresa de ciber-
segurança Kaspersky afirma que os ataques 
de malwares disfarçados de aplicativos de 
ensino cresceram 60% no segundo semestre 
de 2020. Segundo o documento, o Zoom foi 
o aplicativo mais usado como isca, seguido 
do Moodle e Google Meet.

O crescente número de ataques por meio 
desses aplicativos se deve, principalmente, 
pela nova maneira de se comunicar neste 
momento de pandemia. Com as aulas em 
modalidade online e empresas adquirindo o 
modelo de home office, as plataformas de 
reunião virtual cresceram exponencialmen-
te e elas também são os principais alvos nos 
ataques de malwares.

O relatório da Kaspersky aponta que 
mais de 270 mil pessoas tiveram contatos 
com arquivos maliciosos ao tentar baixar 
algum programa de aula online em sites 
fraudulentos. Nos seis primeiros meses de 
2020 foram constatadas pouco mais de 168 
mil vítimas.

Apesar do grande número de ataques, a 
empresa de cibersegurança afirma que 98% 
das ameaças não se tratava de vírus e sim 

O Facebook anunciou que vai reduzir 
temporariamente a exibição de conteúdos 
políticos no feed de notícias “de uma peque-
na porcentagem de pessoas”. Os primeiros 
testes acontecem a partir desta semana no 
Brasil, no Canadá e na Indonésia. Em segui-
da, a partir da semana que vem, o experi-
mento deve chegar aos EUA.

A medida tem uma explicação: os usu-
ários do Facebook não querem que os con-
teúdos políticos dominem o feed de suas 
páginas na rede social e interfiram em suas 
experiências na plataforma. “Um dos prin-

Facebook inicia testes no Brasil para 
reduzir conteúdo político no feed.

cipais feedbacks que recebemos de nossa 
comunidade é que as pessoas não querem 
que política e brigas tomem conta de suas 
experiências”, diz Mark Zuckerberg, CEO 
do Facebook.

Como grande parte das páginas sobre te-
mas políticos são também as com mais en-
gajamento (com curtidas, compartilhamen-
tos e comentários), o algoritmo impulsiona 
esses perfis para garantir mais receita para a 
plataforma. E aí o conteúdo é exibido mes-
mo para quem quer evitar o tema. Isso pode 
estragar a experiência e desmotivar o uso da 

usuários para coletar feedback e avaliar a 
eficácia da abordagem. Como a empresa 
não definiu exemplos do que considera 
como conteúdo político, a medida deve 
servir como termômetro para determinar 
quais temas ou posts são relacionados a 
política pelos usuários.

A ação também será importante para 
entender preferências pessoais e deve servir 
como base para uma abordagem futura do 
Facebook em relação a temas políticos. Essa 
nova estratégia ainda não tem data para ser 
implementada.

rede social - um dos principais temores do 
Facebook.

Como vai funcionar
A primeira medida será a redução tem-

porária da distribuição de conteúdos políti-
cos, mas isso não significa que o material 
será removido por completo. Conteúdos de 
agências e serviços oficiais do governo, bem 
como informações de organizações de saú-
de autorizadas sobre o combate à Covid-19, 
continuarão a aparecer.

Durante o período experimental, o 
Facebook vai entrar em contato com os 

riskwares e adwares. O primeiro consiste na 
instalação de aplicativos legítimos que po-
dem causar danos se forem explorados por 
usuários mal-intencionados. E os adwares 
são programas de computador que exibem 
grande quantidade de anúncios sem a auto-
rização do usuário.

O especialista em segurança da Kasper-
sky, Anton Ivanov, afirma que normalmente 
os usuários encontram essas ameaças por 
meio de instaladores de aplicativos falsos, 
que podem ser encontrados em sites fraudu-
lentos criados para se parecer com a plata-
forma original, ou em e-mails disfarçados 
com ofertas especiais.

“Infelizmente, até que todos os alunos 
estejam de volta à sala de aula em tempo 
integral, as instituições educacionais con-
tinuarão a ser alvos dos criminosos, espe-
cialmente porque, tradicionalmente, a ciber-
segurança não é prioridade nesse setor. No 
entanto, a pandemia deixou claro que isso 
precisa mudar, especialmente porque a tec-
nologia está sendo cada vez mais incorpo-
rada às salas de aula, sejam elas virtuais ou 
não”, declarou Ivanov.
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Infectologista explica diferença entre 
COVID-19 e H1N1: ‘Situação mais complexa’.

Os fãs brasileiros da Fórmula 1 já sabem 
onde acompanhar a temporada pelos pró-
ximos dois anos. O Grupo Bandeirantes de 
Comunicação anunciou ontem a transmis-
são do Campeonato Mundial de Pilotos e de 
Construtores até o final de 2022.

O contrato prevê a exclusividade para 
a exibição das 23 provas do calendário. As 
provas serão exibidas na Rede Bandeirantes 
e os treinos classificatórios no canal pago 
BandSports, que também acompanhará 
as Fórmula 3 e Fórmula 2. Com mais essa 
aquisição, a emissora consolida o seu DNA 
de ser o “Canal do Esporte”.

O infectologista Rodrigo Contrera do 
Rio, do Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas e da Santa Casa de Misericórdia São 
Paulo, explicou, porque autoridades mun-
diais parecem estar mais preocupadas com a 
COVID-19 do que estiveram com a H1N1, 
que se alastrou em 2009, e disse que não é 
possível comparar as duas doenças já que se 
deram em contextos opostos. 

“COVID-19 e H1N1 podem dar quadros 
respiratórios semelhantes? Podem. Muitas 
vezes o médico que está atendendo vai ter 
uma grande dificuldade e vai ser impossí-
vel ele dizer se é uma gripe, um resfriado ou 
um COVID-19. Todavia, temos que enten-
der porque esse cenário é tão diferente de 
2009”, diz ele.

Por que o H1N1 não parou economias 
como a pandemia de coronavírus?

Para conter a pandemia do novo corona-
vírus, um terço da população mundial vive 
hoje sob medidas de isolamento, que fecha-
ram lojas, aeroportos, empresas, atividades 
culturais e esportivas ou obrigaram as pes-
soas a ficar em suas casas.

Isso é inédito na história recente e não foi 
visto nem quando o mundo enfrentou outra 
pandemia devastadora pouco tempo atrás.

A gripe suína também era causada por um 
novo vírus que passou por uma mutação em 

animais e começou a infectar humanos, em 
quem causa uma doença que pode ser grave.

Entre 2009 e 2010, mais de 200 países 
tiveram casos confirmados da primeira pan-
demia do século 21.

Mas o H1N1 não colocou cidades ou na-
ções inteiras em quarentena. Em alguns pa-
íses, viajantes passaram por triagens, casos 
suspeitos foram isolados, e aulas chegaram 

a ser suspensas, mas a disseminação daque-
le vírus não chegou a praticamente paralisar 
algumas das maiores economias do mundo 
como vemos agora.

China, França, Espanha, Itália, Índia e 
Reino Unido tomaram medidas drásticas 
para frear o avanço do Sars-Cov-2, nome 
oficial do novo coronavírus. O governo 
brasileiro se recusou até agora aseguir pelo 

mesmo caminho, na verdade, vem atuando 
na contramão.

Médicos, virologistas e economistas 
ouvidos pela BBC News Brasil dizem que 
elas são necessárias no momento, porque o 
Sars-Cov-2 tem características diferentes do 
H1N1 — e causou uma pandemia mais gra-
ve, contra a qual não temos outras armas até 
agora além do isolamento social

CONFIRMADO: Fórmula 1 ganha a tela da Band.

“O Brasil representa um dos cinco maio-
res mercados do mundo em audiência e fa-
turamento da Fórmula 1. Voltar a ser a casa 
da categoria depois de 41 anos é motivo de 
muito orgulho para nós”, disse o presidente 
da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, 
João Saad.

A F-1, assim, retorna à emissora pau-
lista, que transmitiu a categoria pela última 
vez em 1980. De lá para cá, os direitos fo-
ram da Rede Globo.

As transmissões acontecem já a partir da 
primeira corrida, dia 28 de março, com o GP 
do Bahrein. Duas semanas antes, por três dias 

e a partir do dia 12, a principal categoria do 
automobilismo vai realizar a única sessão de 
testes de pré-temporada, também no circuito 
de Sakhir. Por conta dos ajustes do calendá-
rio em razão da pandemia, a etapa da Austrá-
lia, que tradicionalmente abre a competição, 
foi levada para 21 de novembro. O GP de 
São Paulo, no autódromo de Interlagos, está 
marcado para o dia 7 do mesmo mês.

Além de toda a temporada de 2021, o 
acordo prevê também as provas do ano que 
vem. Um dos pilares foi a garantia de uma 
cobertura extensa de toda a temporada com 
conteúdo jornalístico em todas as platafor-

mas de comunicação do grupo.
Para isso, a emissora terá uma equipe de 

especialistas comandando as transmissões, 
como é o caso do comentarista Reginaldo 
Leme – há mais de 40 anos acompanhando 
a categoria. Além disso, haverá uma equipe 
em todos os circuitos ao vivo.

“A Band, com todo o time da Fórmula 1, 
vai trabalhar muito e com toda a motivação 
para que o amante do automobilismo vibre 
com o jeito Band de fazer esporte. Será uma 
jornada espetacular e não vemos a hora de 
ser dada a largada”, comemorou o diretor de 
esportes, Denis Gavazzi. 



 Mas a pandemia afetou a odontologia 
de muitas outras formas. Os habituais cuida-
dos de biossegurança foram reforçados nos 
consultórios e clínicas, com a esterilização 
de todos os instrumentais, a desinfecção de 
superfícies e utilização de equipamentos de 
proteção individual (EPIs). 

Dentro de casa, a preocupação com 
os pacientes de Covid-19 se refere prin-
cipalmente aos cuidados com as escovas 
de dentes e o compartilhamento do tubo 
de creme dental.  

A recomendação geral é que as escovas 
sejam trocadas a cada três meses ou quan-
do as cerdas se deformarem. Até o momen-
to, não há embasamento científico de que 
as cerdas podem reter o coronavírus e que 
manter a mesma escova em uso levaria a 
casos de reinfecção. Portanto, a troca não é 
obrigatória. 

Por outro lado, é importante manter a 
escova do paciente separada da do resto da 
família, preferencialmente dentro de um es-
tojo próprio para isso.  

No caso do creme dental, por precaução, 
é melhor que ele seja de uso individual, já 
que quase sempre a escova encosta no tubo 
e pode haver contaminação. 
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Cuidados bucais em tempos de coronavírus. 
Escovar os dentes e usar fio dental são as 

formas mais eficientes de evitar as doenças 
da boca, como cárie e problemas de gengi-
va, sendo os enxaguatórios bucais possíveis 
coadjuvantes no controle e e prevenção des-
ses males. Mas os enxaguantes antissépticos 
chegaram a se destacar durante a pandemia 
porque surgiram teorias de que eles pode-
riam eliminar o novo coronavírus da saliva. 

Atenção: nenhum desses produtos foi 
testado - em pesquisas clínicas reconhe-
cidas pela ciência - especificamente para 
essa finalidade. 

A discussão acerca do uso dos enxa-
guantes como forma de prevenção do coro-
navírus começou com a publicação da opi-
nião de um grupo de profissionais chineses, 
logo no início da pandemia. 

O documento apontou que um boche-
cho pré-procedimento odontológico com 
peróxido de hidrogênio a 1% seria capaz de 
diminuir a carga viral da saliva. Posterior-
mente, a mídia divulgou que, na Univer-
sidade de Cardiff, no Reino Unido, havia 
“sinais promissores” de que os bochechos 
com enxaguatórios com 0,07% de CPC 
(cloreto de cetilpiridínio) também pode-
riam destruir o vírus.

Nenhuma dessas notícias ou publicações 
foi corroborada por um estudo científico. 
Mas, mesmo que fosse possível remover 
parte da carga viral, a saliva seria reconta-
minada rapidamente por novas partículas do 
Sars-CoV-2. 

A ideia de ter um produto ao alcance do 
público para ajudar a combater o novo coro-
navírus fez com que surgissem tentativas de 

introduzir no mercado algumas novas for-
mulações de enxaguante. 

Acontece que elas foram barradas pela 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), certamente porque não conse-
guiram comprovar a alegada atividade “an-
tiviral”. Infelizmente, a disseminação desse 
tipo de informação pode levar a uma falsa 
sensação de segurança.

Fevereiro Laranja alerta sobre a leucemia.
Diagnóstico e tratamento 

precoce aumentam as 
chances de cura da doença

A leucemia é um tipo de câncer cau-
sado pelo acúmulo de células doentes na 
medula óssea, substituindo as saudáveis. 
Como a medula é o local de formação 
das células sanguíneas, afeta o sangue e 
se não cuidar, pode levar à morte. Mas 
o diagnóstico e o tratamento precoce au-
mentam as chances de cura. Em 2019, o 
estado de São Paulo instituiu a campanha 
Fevereiro Laranja, baseada em ações no 
combate à doença e com o objetivo de 
conscientizar as pessoas sobre a impor-
tância da doação de medula óssea.  

De origem ainda não muito esclareci-
da, as leucemias são divididas em quatro 
tipos - mieloide aguda, mieloide crônica, 
linfoide aguda e linfoide crônica – com 
vários subtipos. O médico hematologista, 
Daniel Ditzel Santos, explica que a doença 
afeta pessoas de todas as faixas etárias e a 
incidência dela aumenta com o avançar da 
idade. “Na infância, é mais comum linfoi-
de aguda, mas a maior mortalidade ocorre 
entre os adultos, que são mais afetados pela 
mieloide aguda, principalmente acima dos 
45 anos. Na faixa etária acima dos 65 anos, 

aumenta em 11 vezes a incidência de cân-
cer devido ao sedentarismo, ao consumo 
de álcool, ao tabagismo, a má alimentação, 
entre outros”, enumera.

Para diagnóstico precoce, é importante 
sempre estar atento aos sinais do corpo. Os 
sintomas da leucemia podem variar, depen-
dendo do tipo da doença, mas existem al-

guns mais comuns, conta o hematologista. 
Entre eles estão febre ou calafrios; fadiga e 
fraqueza persistentes; infecções frequentes 
ou graves; perda de peso sem motivo apa-
rente; nódulos linfáticos inchados; descon-
forto abdominal, provocado pelo inchaço do 
fígado ou do baço; hemorragias ou hemato-
mas recorrentes; pequenas manchas verme-

lhas na pele; suor excessivo, principalmente 
à noite e dores nos ossos e nas articulações. 
“É importante procurar um médico se a pes-
soa apresentar algum destes sintomas. A 
leucemia pode ser diagnosticada através dos 
exames de rotina, antes mesmo de surgir 
qualquer um dos sinais”, conclui.

Tratamento
Atualmente é bastante individualizado e 

com boas chances de cura. O objetivo é des-
truir as células leucêmicas para que a me-
dula óssea volte a produzir células normais. 
Incluir quimioterápicos, anticorpos mo-
noclonais e, para alguns casos, transplante 
de medula – tanto da pessoa quanto para 
ela mesma ou medula doada por terceiros. 
“Graças aos avanços da medicina, em 30 
anos, passamos de 20% de cura para índices 
bem mais altos, que chegam a 90% no caso 
do subtipo leucemia promielocítica aguda”, 
frisa o médico. 

Para se tornar doador de medula óssea, 
basta procurar um banco de doação de san-
gue. É necessário ter entre 18 e 55 anos, 
estar em boas condições de saúde, não ter 
doença infecciosa ou incapacitante. Nes-
te momento de pandemia, uma alternativa 
é utilizar a telemedicina, que permite uma 
avaliação médica de qualidade sem que o 
paciente precise sair de sua casa, com total 
segurança. 
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MUNDO PET

Já ouviu algo sobre os animais de esti-
mação e ficou se perguntando se aquilo era 
um mito ou uma verdade? Pois essas dúvi-
das estão prestes a chegar ao fim! O consul-
tor de operações da Maria Brasileira, rede 
de franquias que oferece serviços para pets, 
desvendou os principais mistérios que ro-
deiam as conversas sobre o comportamento 
dos bichinhos e revelou a realidade sobre 
eles. Confira!

Animais de estimação entendem
o que o dono fala

Verdade! Se você é daquelas que adora 
bater um bom papo com seu animal de esti-
mação, pode ficar tranquila, pois eles estão 
entendendo a mensagem. O fato é que os pets 
compreendem quando estamos falando em 
tom mais alto e forte (durante as broncas, por 
exemplo) e quando demonstramos carinho e 
afeto através de uma voz meiga e tom baixo.

O cão abana o rabo apenas
quando está feliz

Mito! Ao contrário do que muitas pesso-
as pensam, o sinal dos cachorros de abanar o 
rabo pode indicar o sentimento de medo ou 
estado de alerta. Além disso, claro, também 
aponta a felicidade e empolgação do animal.

gatos aceitam carinho quando querem.

Será? Sete mitos e verdades sobre os pets que irão te surpreender.
Verdade! Os pais e mães de gatos sabem 

bem: quando o animal não está disposto a 
receber carinho, sai de perto! O profissional 
explica que essa é uma característica imi-
nente da personalidade desses animais. O 
jeito é se conformar…

Fêmeas devem ser castradas depois
da primeira cria.

Mito! Quanto antes a fêmea for castrada, 
menores são as chances do desenvolvimen-
to de doenças no sistema reprodutor, como 
o câncer de mama e infecções no útero. Ou-
tro fator a ser levado em consideração são 
os risco de gravidez psicológica, caso não 
ocorra a castração.

Comer grama faz mal.
Verdade! A ingestão de grama pelos ani-

mais é capaz de causar irritações no estôma-
go, resultando em ânsia e vômito. Além dis-
so, pode fazer com que o pet acabe pegando 
algum tipo de verminose – melhor evitar!

Mulheres grávidas não podem
ter gatos em casa.

Mito! Essa lenda teve origem há muitos 
anos, quando as pessoas não queriam ter 
gatinhos em casa por medo de contraírem 
toxoplasmose, doença transmitida por um 
parasita encontrado nas fezes do animal. 

Entretanto, João garante que não há motivos 
para se preocupar: “A contaminação é muita 
rara de acontecer. Para ser infectada, a ges-
tante precisa engolir fezes do gato doente”, 
tranquiliza.

Focinho quente é sinal de febre.
Mito! O especialista explica que não 

existe uma relação direta entre esses dois 

fatores e, por isso, o melhor é medir a tem-
peratura do animalzinho através de um 
termômetro via retal.Você já havia ouvido 
falar sobre esses mitos e verdades sobre os 
animais de estimação? Apostamos que algu-
mas dessas informações surpreenderam até 
as “mães de pet” mais experientes. Já para 
quem pretende trazer um bichano ao lar, fi-
cam as boas dicas. Aproveite!

Na busca de companhia durante o iso-
lamento social, muita gente procurou pela 
adoção de animais. Espertos, companheiros, 
leais, fofos. Como não amar?

No mundo dos famosos não é exceção. 
Celebridades brasileiras e internacionais 
acolheram novos anjinhos de quatro patas 
e compartilharam o amor nas redes sociais. 
Confira quais celebs adotaram cães e gatos 
na quarentena:

1 - Lilian Cabral adotou um
cãozinho pra lá de fofo

Sortudos! Confira os pets adotados pelos famosos durante a quarentena.
novo xodó. Aliás, o cãozinho recebeu o 
nome de Valentino.

2 - Adoção de animais – gabi Martins

Também em maio, a cantora decidiu 
adotar um companheiro de 4 patas, que ga-
nhou o nome de Raiz. Em um post no Twit-
ter, ela escreveu: “Amor da minha vida”. 
Sem dúvidas, uma dupla perfeita!

3 - selena gomez vem compartilhando 
bons momentos ao lado de sua novo 

cachorrinha

Lilian Cabral, no ar como Griselda em 
Fina Estampa, apresentou o novo inte-
grante da família no fim de maio. Na ima-
gem, a atriz está com a filha Giulia Ber-
tolli, e o marido, Iwan Figueiredo, com o 

o jornalista Márcio Gomes sabe disso. Sua 
família adotou uma gatinha durante o isola-
mento social. Fofa, né?

5 - Adoção de animais – Cantor Paulo 
Ricardo adotou os fofissímos gatinhos 

Tókio e Kao
Para aliviar a monotonia da vida no 

auto-isolamento, a cantora decidiu adotar 
uma adorável filhote de cachorro chama-
da Daisy.

Primeiramente, ela anunciou a nova 
integrante da família durante um live no 
Instagram, no mês de março. “Winnie está 
aqui”, ela começou, referenciando seu outro 
cachorro que ganhou no ano passado. “Eu 
gostaria de apresentar minha nova membro 
da família, Daisy! Winnie e Daisy estão se 
dando muito bem”, contou.

4 - O jornalista Marcio gomes
adotou um gatinho

Se os animais vieram para transbordar 
o amor durante a quarentena, certamente 

Com as medidas de distanciamento so-
cial adotadas em alguns estados durante a 
pandemia de coronavírus, o cantor Paulo 
Ricardo e a esposa Isabella Pinheiro então 
adotaram dois gatinhos. Seja como for, eles 
completam uma linda família.



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) Usain Bolt exige que todas as fotografias tiradas dele sejam realizadas na Jamaica, seu 
país de origem. Assim ele contribui economicamente para o seu país.
02) A maioria dos sanitários em Hong Kong utilizam água do mar. Isso acontece 
para conservarem ao máximo a pouca quantidade de água doce que tem disponível.
03) Cientistas calcularam que se fosse escavado um túnel através do centro da Terra, e 
uma pessoa pulasse ali dentro, demoraria 42 minutos e 12 segundos para atravessá-lo 
por completo.
04) Alguns pesquisadores acreditam que a Terra tinha duas luas. A segunda, 
contudo, teria colidido com a que conhecemos hoje. Portanto, acabou sendo 
destruída.
05) Muito antes das árvores, a Terra era coberta por cogumelos gigantes. 
06) Cães de pradaria se cumprimentam com beijos.
07) Basicamente, um crocodilo do Nilo pode prender a respiração por até 2 horas.
08) Respirar pela boca o tempo todo pode causar cáries e modificar o formato da 
mandíbula. Uma das curiosidades do mundo mais chocantes, hein?
09) As pastas de dente bloqueiam os receptores de sabores doces da língua.
10) Em suma, o cheiro de um humano pode ser detectado por cães a mais de 
1km de distância.
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GUIA DOS ASTROS

PREVISÃO 2021

ESTUDOS ASTROLÓGICOS: 
Descubra nesta edição o maior 

segredo de cada signo do zodíaco.

ÁRIEs
Os nativos do signo de Áries são pesso-

as que gostam de ter sempre o controle da 
situação, sendo muito mandonas. Por isso, 
pode acontecer das pessoas desse signo se-
rem muito egoístas pelo fato de esquecerem 
das necessidades das outras pessoas.

TOURO
Os taurinos guardam como segredo o 

fato de nem sempre perdoarem quem os 
magoaram.

Por serem muito profundos com seus 
sentimentos, os nativos desse signo, quando 
se machucam, ficam profundamente mago-
ados e podem mentir que deram seu perdão.

gêMEOs
Os nativos desse signo são pessoas co-

municativas e sempre estão perto de vá-
rias pessoas. Por se empolgarem quando 
estão conversando, podem deixar escapar 
algum segredo alheio. Por isso, escondem 
esse seu lado.

CâNCER
Os cancerianos são muito ligados a seus 

relacionamentos com as pessoas que eles 
amam. Por isso, pode acontecer de usarem 
a chantagem para conseguirem o que dese-
jam.

LEÃO
Os nativos do signo de Leão são pessoas 

que sempre gostam de ser o centro das aten-
ções por onde passam. Devido a isso, eles 
podem achar que são melhores em tudo e se 
sentirem superiores.

VIRgEM
Os nativos do signo de Virgem são pes-

soas muito organizadas que gostam que 

tudo saia como planejado, escondendo que 
são extremamente pessimistas, pois sempre 
acham que algo vai dar errado.

LIBRA
Os librianos não gostam de mostrar que 

correm de resolver grandes problemas, pois 
são pessoas que gostam de estar em grande 
harmonia com todos e isso os atrapalharia.

EsCORPIÃO
Os nativos desse signo são pessoas com 

sentimentos intensos e usam essa intensida-
de para manipular as pessoas para fazerem 
algo que querem, mas não gostam que se-
jam descobertos.

sAgITÁRIO
O que os sagitarianos escondem é que, 

por serem muito entusiasmados, podem 
prometer várias coisas diferentes às pesso-
as, mas que, depois disso, dificilmente vão 
cumprir, pois não tem compromisso.

CAPRICóRNIO
Por serem muito reservados, os capri-

cornianos têm como segredo sua frieza. 
Quando estão nervosos, não ligam para os 
sentimentos das pessoas e podem se isolar.

AqUÁRIO
Os nativos do signo de Aquário escon-

dem que, quando estão sobrecarregados, 
ficam com o pensamento longe para pode-
rem relaxar, mas fingem que sempre estão 
escutando todos enquanto não se importam.

PEIXEs
Os piscianos são emotivos por natureza 

e usam isso a seu favor, pois escondem que, 
em todas as situações, se fazem de vítima 
para atingirem seus objetivos.

Cada signo tem suas particularidades. Por isso, cada um pode ter segredos 
diferentes. os signos têm suas características particulares e isso faz as 
pessoas agirem de maneira diferente uma das outras, como na hora de 
se vestir, de comer e também como agir durante o dia. os signos, por 

influenciarem na personalidade das pessoas, podem também dizer quais 
segredos as pessoas guardam. O que os signos querem esconder.



COZINHANDO COM ARTE

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...

COFFEE       SOCIETY
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

Cidinha Medeiros Dr. Pedro Galhardo

Rosana Bottino Montolar Valmir José De Souza

Fernando Alonso Shimizu e Esposa 
Luciane Muniz

Roberto Lopes e Esposa Jane

Patrícia Motta de Souza Luci Mayre Fiorentino

Couve-flor gratinada com 
molho branco e queijo.

Ingredientes
• 1 couve-flor média limpa e cortada em 

buquês
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo
• 500 leite quente
• 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
• 1 caixa de creme de leite
• 100 gramas de queijo mussarela ralada
• Sal a gosto e pimenta-do-reino a gosto 

Modo de preparo
Em uma panela, coloque água com um 

pouco de sal e deixe ferver. Junte a couve-
-flor e cozinhe por 2 minutos. Escorra e dei-

xe esfriar. Em uma panela, derreta a mantei-
ga, junte a farinha de trigo e mexa bem até 
formar um creme. 

Junte, aos poucos, o leite quente e, sem 
parar de mexer, cozinhe até engrossar. Tem-
pere com o sal e a pimenta. Adicione o quei-
jo ralado e o creme de leite. 

Misture bem e desligue o fogo. Deixe 
amornar e acomode a couve-flor em um re-
fratário levemente untado com azeite. Por 
cima, espalhe o creme e cubra com a mus-
sarela ralada. 

Leve ao forno, preaquecido, a 200 °C, 
e asse até dourar e o queijo derreter. Sirva 
em seguida.

Shopping Alto Cafezal


