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SEM PLANO “B” 

Empresa Grande Marília 
encerra suas atividades na 
cidade no próximo dia 31.

A grande incógnita até o momento é justamente quem irá efetuar o transporte dos 
milhares de trabalhadores que pulam cedo da cama para se dirigir ao trabalho e 

dependem exclusivamente desse meio transporte. Prefeitura até o momento não tem plano 
para atender os usuários de 3 regiões da cidade. Página 5

Carne crua para 
cachorro, ele 
pode comer?

Durante a reunião oficial, o chefe do executivo prudentino solicitou apoio da pasta 
federal para revitalizar a linha férrea em Presidente Prudente, que se encontra há anos 

abandonada e inutilizada. Página 06

Se tem alguma coisa mais chata do que 
a coceira, é quando ela aparece em 

áreas inusitadas, como a coceira nos 
mamilos. Nem sempre o quadro é motivo 
de preocupação, mas, quando o sintoma 

persiste, é importante investigar. Página 12

CAINDO A REDE? 
Como melhorar o sinal 

da conexão Wi-Fi

É preciso escolher equipamentos de 
qualidade e tomar alguns cuidados. Quer 
saber como? Então acompanhe o texto e 
confira 4 dicas para melhorar o seu sinal 

Wi-Fi. Página 10

Será que carne crua para cachorro faz 
mal? Saiba aqui se esse alimento faz 

bem para seu pet, qual é a melhor carne 
para colocar no cardápio e se pode ser 

substituta da ração. Página 13

INOVANDO:  

Presidente Prudente 
poderá ter Trem Turístico. 

TIRANDO DÚVIDAS: 
8 motivos por trás da 
coceira nos mamilos 

(e seios). 
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Já A parábola da dracma perdida aparece 
numa série de sermões de Jesus sobre o Reino 
de Deus. Nessas ilustrações, o Mestre mostra de 
forma prática como os perdidos são preciosos 
quando encontrados no Seu Reino. A moeda não 
tem valor nenhum enquanto perdida, mas nas 
mãos certas, ela poderá dar muito proveito ao seu 
dono. Do mesmo modo, nós quando perdidos do 
nosso Salvador não tínhamos valor nenhum no 
mundo. Mas quando encontrados por Ele, há fes-
ta no céu em celebração do resgate sublime, pelo 
alto preço pago na cruz.

A moeda perdida em casa também faz-nos 
pensar sobre as coisas importantes que perdemos 
no lar: o diálogo, respeito, compreensão, paz, 
fidelidade, perdão, enfim, o amor... São valores 
importantíssimos que deixamos esquecidos em 
alguma “gaveta do rancor” ou empoeirados atrás 
de algum móvel pesado de sofrimento. Busque 
encontrar esses princípios importantes para você 
e sua família e não os perca de vista.

Deus lhe tornou precioso, ao ser encontrado 
por Jesus Cristo. Torne a sua casa, seu trabalho 
e as pessoas à sua volta preciosas pelo cuidado e 
amor expressados por eles.

Você é um porta-joias valioso! Abra o seu 
coração para Jesus Cristo, se ainda está perdido e 
sem esperança eterna.

Ore e agradeça por ter sido encontrado pelo 
Rei. Ele lhe tornou um tesouro precioso e útil 
para o Reino de Deus. Encontre na Bíblia o seu 
verdadeiro valor junto a Cristo. Leia e estude dia-
riamente!

Reflita sobre a sua casa e faça uma “faxina 
geral”. Limpe a poeira das mágoas do passado, 
perdoe retirando o lixo e reorganize com amor 
e dedicação o seu lar. Dê o primeiro passo e 
reconheça o real valor da família. Encontre os 
tesouros”escondidos” em cada pessoa. Ame as 
pessoas e use as coisas, não o contrário. 

Para Orar:
Senhor Jesus, muito obrigado por ter vindo ao 

nosso encontro. Eu te louvo por ter considerado 
a humanidade preciosa, ao ponto de derramar o 
Teu próprio sangue em nosso lugar. Ajuda-me 
a celebrar esse encontro sempre, com alegria 
e gratidão. Ensina-me também a recuperar as 
riquezas perdidas na minha casa. Restaura a 

minha família, 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

“Ou, qual é a mulher que, possuindo dez 
dracmas e, perdendo uma delas, não acende 

uma candeia, varre a casa e procura 
atentamente, até encontrá-la? E quando a 

encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: 
‘Alegrem-se comigo, pois encontrei minha 

moeda perdida’.”.Lucas 15:8-9

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, 
está reduzindo uma das iniciativas mais efi-
cazes na luta contra a pobreza na história 
da economia mundial. O programa Bolsa 
Família, implantado em 2003 durante o pri-
meiro ano do Governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva, tem sido um fator muito importan-
te para garantir que 30 milhões de pessoas 
tenham abandonado a pobreza durante esses 
anos e melhorado sua situação material e so-
cial, bem como aumentado as expectativas 
de seus filhos.

Mas, apesar de sua retórica nacionalista 
e de suas constantes declarações de colocar 
o interesse dos brasileiros acima de qual-
quer outra coisa, a verdade é que os recursos 
destinados por Bolsonaro ao Bolsa Família 
despencaram, o que na prática significa o 
estrangulamento do projeto. Atualmente, 
cerca de 1,7 milhões de famílias estariam 
em situação legal para participar do bem-
-sucedido programa, de acordo com cálcu-
los feitos, mas o Governo anunciou agora 
que mal chegam a meio milhão de famílias. 
O Nordeste do país, onde o ex-presidente 
Lula desfruta de grande popularidade, é a 
região mais afetada.

Além disso, o presidente brasileiro 
anunciou uma lei que permitirá a explora-
ção de recursos em terras indígenas protegi-
das. Isso inclui mineração, extração de pe-
tróleo e gás e construção de hidrelétricas. O 
projeto também prevê a autorização da ex-
ploração de terras indígenas para turismo, 
agricultura, pecuária ou indústria florestal. 
Bolsonaro é obrigado a respeitar a Consti-
tuição brasileira, que protege o direito dos 
indígenas a manter seus modos de vida, 

algo que parece complicado de acordo com 
seu projeto.

O presidente diz que pretende transfor-
mar o Brasil, mas a grande transformação 
em que seu país deveria se centrar é aquela 
criada por Governos anteriores: tirar mi-
lhões de pessoas da pobreza e proporcionar-
-lhes uma existência digna. Esse é o ponto 
crucial pelo qual o Brasil despertou admira-
ção em todo o mundo nas últimas décadas e 
que Bolsonaro parece desprezar.

Lula está provisoriamente de volta ao 
páreo eleitoral, tornado “ficha limpa” pelas 
mãos do ministro Edson Fachin, que anulou 
todos os processos contra o ex-presidente na 
13.ª Vara Federal de Curitiba. Para que ele 
fique novamente impedido de competir, será 
necessário que um colegiado do Supremo (o 
plenário, ou a Segunda Turma) reverta o ato 
de Fachin, e que a Segunda Turma rejeite 
a tese da parcialidade do então juiz Sergio 
Moro – uma feliz conjunção que manteria as 
condenações de Lula, mas que, por mais de-
sejável, positiva para o país e juridicamente 
correta que seja, parece altamente imprová-
vel no momento.

O ex-presidente não se lançou candida-
to explicitamente – e talvez isso nem seja 
necessário, especialista que é em dissimular 
campanha antecipada –, mas a narrativa já 
está posta por seus apoiadores na imprensa 
e na academia: 2022 seria um embate entre 
os autoritários, do lado do presidente Jair 
Bolsonaro, e os democratas, agrupados em 
torno do petismo, seja com Lula, seja com 
o “poste” que ele ungir. Um discurso que 
só tem como prosperar apoiado na memória 
muito curta do eleitorado.

Tesouros perdidos em casa

Bolsonaro versus Lula.

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!!!



Efeito na economia da volta do auxílio 
emergencial será modesto.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

A volta do auxílio emergencial vai aju-
dar milhões de brasileiros a pagar as contas 
e a colocar comida na mesa. Porém, dife-
rentemente do que aconteceu no início da 
pandemia do novo coronavírus, a liberação 
do benefício não vai surtir o mesmo efeito 
na atividade econômica.

Analistas explicam que a medida não 
deve evitar uma queda do Produto Interno 
Bruto (PIB) neste início de ano; e falam até 
em uma recessão técnica neste semestre, 
mesmo com o retorno da ajuda do governo 
aos mais vulneráveis.

A nova rodada do auxílio emergencial 
foi acertada nos últimos dias pelo governo 
federal com o Congresso Nacional e tem 
provocado revisões nas projeções econômi-
cas deste ano. Afinal, em 2020, o benefício 
elevou a renda, estimulou o consumo das 
famílias brasileiras e, dessa forma, reduziu 
praticamente pela metade o tombo do PIB 

1-) Você está otimista para o 
restante do ano? 

2-) Na sua opinião o DAEM é 
viável?? 

3-) Que nota você dá para os 
vereadores desta legislatura 
até o momento??

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

5-) Você gostaria da volta da 
Empresa Circular de Marília?

do Brasil — no início da pandemia, organis-
mos internacionais projetavam queda de 9% 
da economia brasileira em 2020, mas esse 
baque deve ficar perto dos 4,05%, conforme 
o Índice de Atividade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br). Quem já fez as contas do 
impacto econômico do novo auxílio emer-
gencial, no entanto, diz que a medida não 
terá um efeito tão grandioso em 2021. Afi-
nal, desta vez, o programa será mais enxuto.

A ideia do governo é fazer um pente-
-fino no cadastro dos 68 milhões de bra-
sileiros que receberam o benefício no ano 
passado para continuar pagando a ajuda só 
para quem ainda precisa e, assim, gastar me-
nos. Por isso, o novo auxílio deve chegar a 
um público de 32 milhões a 40 milhões de 
pessoas por um período de quatro meses, 
de março até junho, quando espera-se que 
o avanço da vacinação permita a normali-
zação da economia brasileira. E o valor tra-

balhado pela equipe econômica para o novo 
auxílio varia entre R$ 200 e R$ 250, apesar 
de o Congresso Nacional querer levar a cifra 
para mais perto dos R$ 300 ou até dos R$ 
600 pagos em 2020. O custo total do pro-
grama, que chegou a R$ 294 bilhões no ano 
passado, deve, portanto, ficar próximo dos 
R$ 30 bilhões em 2021.

Por conta desse enxugamento do auxí-
lio emergencial, a XP Investimentos calcula 
que o programa vai provocar um aumento 

de 1% na massa ampliada de rendimentos 
do país neste ano, mas não vai compensar 
toda a perda de renda ocasionada pela pan-
demia de covid-19, como ocorreu em 2020. 
“Desta vez, não compensa tudo, porque o 
desemprego ainda é elevado e o auxílio terá 
um escopo bem mais limitado. Por isso, as 
famílias devem sentir um impacto negativo 
na renda, mesmo com a segunda rodada do 
auxílio emergencial”, afirmou a economista 
da XP Investimentos, Lisandra Barbero.



PRIMEIRA PARADA
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Segundo a prefeitura, cerca de 30 mil 
passageiros passarão por dia no terminal. 
Obra começou em julho de 2016 e teve 
custo de R$ 56 milhões. O Terminal Ur-
bano Said Felícia Ferreira, em Maringá, 
no norte do Paraná, começou a funcionar 
neste domingo (1º), segundo a prefeitura.

O terminal deve atender cerca de 30 mil 
pessoas por dia, e contará com os serviços 
de 66 linhas de ônibus de Maringá e região, 
conforme a administração do município.

A orientação da Secretaria de Mobili-
dade Urbana (Semob) é de que os usuários 
acessem o terminal apenas pelas entradas 
de pedestres, nas avenidas Tamandaré e 
Horácio Racanello, para a segurança de 
todos.

Faixas de pedestres estão sinalizando a 
passagem e o espaço conta com semáforos. 
Veja abaixo.

As linhas estão identificadas e, de acor-
do com a prefeitura, nos primeiros dias da 

Conheça o Terminal urbano de Maringá, um dos mais 
modernos do país; entenda as áreas de embarque.

mudança haverá uma equipe técnica orien-
tando os passageiros no local.

Na parte de cima do prédio ficarão lo-
jas e a praça de alimentação, que ainda não 
têm data para o início do funcionamento, 
conforme a prefeitura.

O mezanino também conta com a cen-
tral de operação, com 58 câmeras de vigi-
lância de uma empresa terceirizada para 
fazer a segurança do espaço.

Segundo a administração, o terminal 
operará entre 4h30 e 1h, ficando fechado 
nos demais períodos.

O valor da obra passou dos R$ 50 mi-
lhões previstos pela prefeitura para cerca 
de R$ 56 milhões.

“Um dos principais aditivos é a parte 
da fundação, teve que haver um reforço na 
fundação, devido a esse problema no proje-
to. Para esses ajustes, a lei permite até 25% 
de acréscimo ou de redução da obra”, disse 
o secretário.

Inaugurado em 2016, o Terminal Urbano de 
Santa Bárbara d’Oeste faz parte do trecho de 24,3 
km do Corredor Vereador Biléo Soares entre os 
municípios de Nova Odessa, Americana e Santa 
Bárbara D´Oeste. O terminal foi construído pela 
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 
– EMTU/SP, sob a coordenação da Secretaria de 
Estado dos Transportes Metropolitanos. Nesse 
equipamento de transporte foram investidos R$ 
12,2 milhões pelo Governo do Estado de São 
Paulo.  Em seu funcionamento operacional, o 
Terminal Urbano de Santa Bárbara d’Oeste apre-
senta fluxo intenso de usuários. 

Nesses quatro anos muitos foram os avanços 
no Transporte Coletivo, como o Novo Terminal 
Urbano, a Nova Rodoviária, a Nova Frota de ôni-
bus, o Bilhete Integração (tarifa única) e o Tarifa 
Zero aos sábados. Quem utiliza a estrutura do 
Novo Terminal Urbano, aprova o que vê. 

A obra criou um impacto paisagístico impor-
tante na área central da cidade com a abertura 
das ruas e a revitalização da Praça João XXIII, 

População de Sta. Bárbara do 
Oeste comemora 5 anos do 

novo terminal e da tarifa zero 
aos sábados.

isolando o quarteirão, na quadra onde fica o Pro-
con e o antigo Centro Médico, já dentro de um 
projeto de trabalhar na realização de novos espa-
ços que vão transformar a cidade, pensando nela 
daqui há 10 a 20 anos.

O novo terminal foi pensado de forma estra-
tégica para servir como polo facilitador de ser-
viços para as pessoas, pois, transferiram o Novo 
Centro Médico de Especialidades para um lugar 
mais digno, e agora abriram a oportunidade para 
trazer um Poupatempo Municipal e um prédio da 
Saúde para agrupar tudo da área no local. 

Ao todo são oito plataformas de embarque e 
desembarque que atendem

todas as linhas municipais, sendo uma para 
ônibus metropolitanos. O Novo Terminal Urba-
no conta com 1.643,05 m² de área coberta, além 
da construção de 13 módulos para comércio de 
conveniência, área administrativa, área de apoio 
ao público e aos motoristas e sanitários. 

O projeto inclui também toda a reestrutura-
ção viária no entorno da praça. A Rua João XXIII 
foi prolongada entre as ruas Prudente de Moraes 
e Floriano Peixoto, enquanto a Rua João Ridley 
Bufford teve o tráfego interrompido neste trecho. 
Toda a área da praça foi urbanizada favorecendo 
o visual urbanístico da região por receber um tra-
tamento paisagístico adequado. 

Outra ideia excepcional na cidade é o Tari-
fa Zero, programa da Prefeitura, dispõe sobre a 
gratuidade no transporte coletivo urbano aos sá-
bados. A medida vale durante o dia todo, com 
o objetivo de incentivar o comércio em toda a 
cidade, melhorar o tráfego de veículos, princi-
palmente na região central, e aumentar o número 
de passageiros no sistema. O benefício somente 
pode ser utilizado por aqueles que tenham o car-
tão de bilhetagem eletrônica.

O governo do Estado do Paraná publi-
cou o decerto 7.020/2021, que já está em 
vigor, com novas normas para o funciona-
mento de atividades de comércio e serviços 
a partir das 10h.

Com o relaxamento das restrições, mes-
mo o Estado registrando ainda altos índices 
de transmissão, internação e óbitos pela co-
vid-19, é esperado um movimento maior no 
transporte público.

Uma das orientações é que, sempre que 
possível, a população evite usar o transpor-
te coletivo nos horários de pico e busque 
faixas horárias alternativas para escapar de 
aglomerações. Segundo a Comec (Coorde-
nação da Região Metropolitana de Curiti-
ba), que gerencia os ônibus metropolitanos, 
quase 80% dos passageiros da rede utiliza 
os transportes públicos nos horários de pico, 
o que provoca lotação.

“Temos um grande desafio, que é o 
transporte coletivo. Na Região Metropolita-
na de Curitiba 78% dos usuários utilizam o 

Decreto do Paraná orienta 
população a evitar transporte 
público nos horários de pico, 

sempre que possível.

sistema nos horários de pico, entre 5h30 e 
7h30 e entre 17h e 18h30. Fora destes ho-
rários os ônibus circulam muitas vezes va-
zios. Precisamos fazer com que as pessoas 
utilizem os ônibus nestes horários, que haja 
um equilíbrio”, disse, em nota, o diretor-
-presidente da Comec, Gilson Santos. 

“O pico, das 6h às 8h, concentra 2,5 mil 
usuários, em média, mais de 60% do total 
de uma manhã, enquanto das 8h às 12h o 
número cai para 1,5 mil. Apenas entre 6h e 
7h são 1,4 mil passageiros, todos os dias”.

Ainda na nota, Gilson Santos explicou 
que a inciativa de flexibilização dos ho-
rários para escapar do pico deve vir dos 
empregadores. “Precisamos que os empre-
gadores flexibilizem os horários dos seus 
colaboradores, independente do serviço. É 
um momento muito delicado da pandemia 
e só vamos vencer esse momento com a co-
laboração de todos. Seja o comerciante, o 
empresário e até o empregador doméstico”, 
disse.
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Empresa Grande Marília encerra suas 
atividades na cidade no próximo dia 31. 

ACONTECE MARÍLIA

Estamos em contagem regressiva para 
o chamado “Dia D” imposto pela empresa 
Grande Marília que possui a concessáo para 
efetuar o transporte coletivo para usuários 
residentes nas zonas norte, lest e parte da 
oeste. Segundo oficio protocolada na pre-
feitura municipal, a empresa encerrará suas 
atividades no próximo dia 31 de março.

A grande incógnita até o momento é jus-
tamente quem irá efetuar o transporte dos 
milhares de trabalhadores que pulam cedo 
da cama para se dirigir ao trabalho e depen-
dem exclusivamente desse meio transporte. 
Será que irá ocorrer o mesmo que aconteceu 
no dia 23 de fevereiro quando de surpresa os 
motoristas anunciaram o estado de greve e 
paralizaram suas atividades sem sair da ga-
ragem e sem aviso prévio ??

É importante destacar que; o site do 
JORNAL DO ÔNIBUS DE MARÍLIA 
publicou recentemente uma matéria com o 
ex prefeito Tato Ambrósio, onde o mesmo 
mais uma vez reiteva o seu projeto para aca-
bar com a polêmica que sempre penaliza o 
usuário do transporte coletivo. 

“Em um momento tão difícil como o atu-
al momento em que estamos atravessando, é 
mais do que necessário ouvir ideias e suges-
tões que possam agregar dentro do campo 
da lógica, racionalidade e responsabilidade 
na prática de ações que possam beneficiar o 
bem comum. A ótica do bem servir a cole-
tividade como um todo, deve ser prioridade 
de nossos governantes que precisam apren-
der que a politica é para servir o povo e não 
para se servir do povo beneficiando apenas 
grandes interesses de grupos que exploram 
esta cidade a décadas”

Esta foi a introdução da entrevista con-
cedida com exclusividade pelo empresário e 
ex-vice-prefeito Tato Ambrósio que de for-
ma inconformada se  manifestou sobre o atu-
al momento de crise do transporte coletivo de 
Marília em uma novela que penaliza os usuá-
rios e trabalhadores já há muitas décadas. 

Segundo o empresário, é uma proposta 
decana que foi apresentada ainda no ano de 
2011 em meio a uma crise semelhante ao 
que está ocorrendo no momento e, que cul-
minou com o processo licitatório que acabou 
contemplando as duas empresas que hoje 
prestam de forma questionável o transporte 
coletivo da cidade, oferecendo um péssimo 
serviço e sempre pressionando a prefeitura 
para elevar o preço das passagens. 

“Naquela época, quando pouquíssimos 
municípios tinham a proposta, eu apresen-
tei esta solução para nossa cidade. Em uma 
rápida análise, Marília precisa de 80 a 100 
ônibus. Se fizermos as contas, um ônibus 
tem um custo aproximado entre R$ 450 a 
R$ 500 mil reais, ou seja; na pior das hipó-
teses um custo final de 50 milhões divididos 
em 10 ou 12 anos com juros subsidiados 

através do BNDES. Analisando friamente 
e sem muito esforço seria possível praticar-
mos aqui em Marília a tarifa social com o 
custo de apenas R$ 2,00 reais para os usu-
ários. A administração seria feita pela pró-
pria Emdurb que na atual conjuntura existe 
justamente para isso e, necessita de recursos 
extras para sua sobrevivência” explicou.

Continuando o raciocínio, Tato Ambró-
sio detalhou ainda mais a operacionalidade 
e as vantagens da municipalização; “Nós 
precisaríamos de mais ou menos 300 à 400 
funcionários com um custo máximo de um 
milhão por mês. A conta é simples; Se nós 
temos 50 mil usuários por dia, mesmo sa-
bendo que o número real não é esse e, com 
uma tarifa ao custo máximo de R$ 2,00 re-
ais, teríamos então 3 milhões por mês de ar-
recadação. Se vamos gastar no máximo de 
R$ 800 a R$ 900 mil com os funcionários, 
sobra ainda mais de dois milhões de reais 
para manutenção, óleo diesel, as despesas 
normais e até para uma política de investi-
mentos”, explanou.

Na sequência, ele falou também sobre 
a operacionalidade do vale transporte e da 
implantação do Tarifa Zero para estudantes. 
“ Se a frota é municipal, seria automático o 
processo de comercialização de vale trans-
portes direto das empresas com a própria 
Emdurb. A função dela é essa e portanto não 
seria necessário uma associação administra-
da hoje pelas empresas que prestam o servi-
ço. O tarifa zero seria aplicado para toda a 
população aos finais de semana e feriados, 
até mesmo para auxiliar no trânsito com 
menos carros nas ruas, contribuindo com o 
meio ambiente e para os estudantes compro-
vadamente de baixa renda. É uma forma de 
investirmos nessa juventude”, comentou. 

Já na câmara municipal, tramita o proje-
to para a implantação do serviço alternativo 
de transporte coletivo para vans e micro oni-
bus. Ocorre que esta proposta já consta no 
plano diretor aprovado em 2006 e, só estaria 
faltando a sua implementação. 

Com isso, não é dificil avaliar que, es-
tamos na contagem regressiva para o caos 
também no transporte coletivo de Marília. 
Jogados ao léu, os trabalhadores serão obri-
gados a recorrer pelos automóveis de apli-
cativo ou moto taxis, caso queiram chegar a 
tempo no trabalho.

Enquanto isso, a único alternativa, pela 
análise que realizamos, será um acordo 
baseado em altos cifras para um contrato 
emergencial com a empresa que já esta na 
cidade ( Sorriso de Marília, que já infor-
mou não ter interesse ) ou de outra cidade, 
mesmo porque, mesmo que optar pela mu-
nicipalização, não havera tempo hábil para 
a tramitação legal. Mais uma vez, a incom-
petência administrativa penaliza o municípe 
que não viu até o momento, uma politica de 
mobilidade urbana eficiente para a cidade. 

Se não tem ônibus, para que ponto de ônibus?
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O prefeito Dr. João Pandolfi, junta-
mente com vice André Kodjaoglanian e o 
secretário de desenvolvimento Juliano Bel-
tani receberam no último dia 10 de março, 
os empresários da EDMMD Participações, 
representados pela família Domingues, e a 
Arquiteta Paula Grossi que apresentaram o 
mais novo empreendimento da cidade.

A galeria “Pátio San Marino” será in-
teiramente construída em estruturas metá-

O número de ocorrências atendidas pela 
Guarda Municipal de Americana nos dois 
primeiros meses do ano tem superado os 
atendimentos prestados no mesmo período 
do ano passado. Em alguns casos, o aumen-
to é bastante significativo, como as ocor-
rências de flagrantes apresentadas à Polícia 
Civil, que em fevereiro de 2021 foram 64 e 
no ano anterior ficaram em 18.

Em fevereiro, foram 24 pessoas presas 
em flagrante, com dez flagrantes de furto, 
sete de tráfico de drogas, um foragido da 
Justiça, quatro de violência doméstica e dois 
por roubo à agência dos Correios, ocorrido 
no dia 23. Além disso, houve 72 atendimen-
tos relacionados a cumprimento de medidas 
protetivas realizados pela Patrulha Maria da 
Penha. Em fevereiro de 2020, foram 19 pre-
sos em flagrante, e em 2019, seis pessoas.

Os flagrantes por furto foram dez este 
ano; quatro em 2020 e dois em 2019. Os 
por tráfico de drogas, foram sete em 2021, 
quatro em 2020 e nenhum em fevereiro de 
2019. Dois flagrantes de roubo foram re-

 Em Americana, flagrantes atendidos 
pela Guarda Municipal superam 

números de anos anteriores.

licas, acelerando o processo de construção, 
contará com vinte e quatro lojas, sendo um 
restaurante, uma farmácia e um fast food, to-
dos com mezanino e depósito. O prédio terá 
um estacionamento com cinquenta vagas e 
garantirá acessibilidade a todos os públicos.

“Nos motiva ver um grupo de empresá-
rios investindo dessa forma em nossa cidade, 
tenho certeza que Lins receberá de braços 
abertos essa iniciativa”, concluiu o prefeito.

Também durante a visita oficial em 
Brasília, no fim de fevereiro, o prefeito 
Ed Thomas esteve em reunião com o Mi-
nistro de Infraestrutura Urbana, Tarcisio 
Gomes de Freitas. O encontro ocorreu no 
dia 25 de fevereiro e foi viabilizada pelo 
deputado federal Gilberto Nascimento.

Durante a reunião oficial, o chefe do 
executivo prudentino solicitou apoio da 
pasta federal para revitalizar a linha férrea 
em Presidente Prudente, que se encontra 
há anos abandonada e inutilizada. Con-
forme Ed Thomas, a proposta é revitali-
zar o corredor ferroviário e transformá-lo 
em “trem turístico”, locomovendo-se por 
toda a região. “O ministério viu com bons 
olhos o pedido e se comprometeu em ini-
ciar o investimento no local num curto 
prazo”, declarou Ed Thomas.

Presidente Prudente poderá ter Trem Turístico. 
Prefeito Ed Thomas pediu apoio de ministro de 

infraestrutura para revitalizar linha férrea.

gistrados em 2021 e 2020, 
e um em 2019. O número 
de flagrante de violência 
doméstica foi de quatro 
em 2021 e 2020, e três em 
2019.

Foram apreendidos, ain-
da, 629 gramas de cocaína, 
128 gramas de crack, 448 
gramas de maconha, três 
gramas de ecstasy e 69 gra-
mas de skunk. Todas essas 
estatísticas se referem aos 
meses de fevereiro deste ano 
e dos dois anos anteriores. 
No total, foram 633 atendi-
mentos de natureza diversa, 
entre abordagem de pessoas 

em atitude suspeita, casos de poluição so-
nora, apoio a ações da Vigilância Sanitária, 
coibição de infrações de trânsito, queimadas 
e descarte irregular de materiais inservíveis.

 “Os números são reflexo do ótimo tra-
balho realizado pelos patrulheiros no com-
bate à criminalidade e no atendimento às 
necessidades da população. São profissio-
nais bastante dedicados, que não medem 
esforços no cumprimento de seus deveres”, 
afirmou o comandante da corporação, Mar-
co Aurelio da Silva.

Janeiro - No mês passado, foram 21 ca-
sos de flagrante, com sete de furto, 11 de 
tráfico de drogas, dois de violência domés-
tica e um de pesca predatória na Represa do 
Salto Grande. Ao todo, foram 25 pessoas 
presas em flagrante.

Os GCMs fizeram a apreensão de 443 
gramas de cocaína, 228 gramas de crack, 
2,6 quilos de maconha, meio litro de lança-
-perfume e cinco gramas de LSD. O Grupo 
de Proteção Ambiental (GPA) contabilizou 
153 atendimentos em janeiro.

Prefeito recebe visita de 
empresários linenses que irão 

investir na cidade de Lins.
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Está definido a volta da Redução de jornadas e salários, 
mas chegará a tempo de salvar empregos e empresas?

Quase 80% dos bares e restaurantes dizem 
que vão encerrar operações se não houver 

reedição do bEm, mostrou pesquisa.

O Benefício Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e da Renda (BEm) per-
mitiu a redução de jornada e de salário ao 
longo de 2020. O programa serviu para a 
manutenção de empregos durante a pande-
mia de Covid-19, e foi encerrado em de-
zembro de 2020.

Porém, diante da segunda onda de con-
taminações e a adoção de novas medidas de 
lockdown , o governo federal já está anun-
ciando a volta do BEm, ainda que com mu-
danças em relação à versão de 2020.

Conversamos com especialistas para en-
tender como o programa de benefício emer-
gencial funcionou em 2020, e quais foram os 
efeitos nos empregos e na sobrevivência das 
empresas. Os entrevistados também fizeram 
suas previsões sobre como o BEm poderá 
funcionar neste ano, e se a aprovação chega 
a tempo de conter os efeitos da pandemia.

Como funcionou o BEm?
Em abril de 2020, o Ministério da Eco-

nomia publicou no Diário Oficial da União 
uma portaria que regulamentou o Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego e 
da Renda. O BEm foi pago a trabalhadores 
que tiveram jornada e salários reduzidos ou 
contrato suspenso nos termos da Medida 
Provisória 936/2020, criada para preservar 
empregos durante a crise provocada pelo 
novo coronavírus.

O valor desse benefício emergencial foi 
calculado com base no acordo firmado entre o 
empregado e o empregador. O salário pôde ser 
reduzido em 25%, 50% ou 70%, com redução 
equivalente na jornada, ou o contrato de traba-
lho pôde ser completamente suspenso.

O BEm equivaleu a uma porcentagem do 
seguro-desemprego a que o empregado teria 
direito se fosse demitido, e foi pago por meio 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 
O valor do BEm variou de R$ 261,25 até R$ 
1.813,03 ao longo de 2020.

Nas companhias com faturamento anual 
de até R$ 4,8 milhões (pequenas empresas), 
o funcionário recebeu 100% do seguro-de-
semprego a que tinha direito. Já para empre-
sas com faturamento maior, o valor do be-
nefício pago pelo governo chegou a 70% do 
seguro-desemprego – a empresa era respon-
sável por uma ajuda compensatória mensal 

de 30% do salário do funcionário.
O pagamento do BEm começou em maio. 

A MP 936/2020 virou a Lei nº 14.020/2020 
em julho. O programa foi prorrogado duas 
vezes ao longo de 2020, estendendo-se até 
dezembro do último ano. As empresas ter-
minaram os acordos de redução de jornada 
e salário ou de suspensão de contrato até 31 
de dezembro.

Especialistas limitam efeitos do BEm
De acordo com nota divulgada pelo Mi-

nistério da Economia em dezembro de 2020, 
o benefício emergencial preservou o empre-
go e a renda de 10,2 milhões de trabalhado-
res, bem como a existência de 1,5 milhão de 
empresas. 19,8 milhões de acordos de sus-
pensão contratual temporária ou de redução 
proporcional de jornada e salários foram fir-
mados ao longo do último ano.

Houve um saldo positivo de 142,7 mil 
empregos com carteira assinada em 2020, 
de acordo com o Cadastro Nacional de Em-
pregados e Desempregados (Caged). Mesmo 
assim, o país fechou o último ano com cerca 
de 13,4 milhões de desempregados, segundo 
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad Contínua/IBGE).

Um ponto importante do BEm foi a 
garantia de estabilidade no emprego pelo 
mesmo tempo de redução ou suspensão de 
jornada. Se um funcionário teve a jornada re-
duzida entre maio e dezembro de 2020, perí-
odo máximo de redução, não pode ser demi-
tido entre janeiro e agosto de 2021 (8 meses). 
Essa medida garantiu mais segurança aos tra-
balhadores, mas também freou o alcance do 
programa, na visão de especialistas.

“A brusca queda da atividade de diver-
sos setores econômicos, sobretudo os mais 
intensivos em contato humano, estrangu-
lou o caixa das empresas. Nesse cenário 
de dificuldade de visualização de retomada 
sustentada das receitas, muitas empresas 
preferiram não usufruir do BEm por conta 
da exigência de estabilidade do empregado 
por pelo menos igual período de vigência do 
acordo, após o término do benefício”, afirma 
Murilo Viana, consultor especializado em 
finanças públicas.

“Em um momento de bastante incerteza, 
impor para as empresas medidas que não 
permitam demissões pode ter prejudicado a 
adesão ao BEm”, concorda Lucas Saquero, 
consultor econômico da GO Associados. “O 
BEm foi importante para evitar demissões. 

Ainda assim, atribuir a manutenção das 10,2 
milhões de vagas é superestimar o programa. 
É provável que uma parcela das empresas 
que aderiram ao programa realmente fosse 
demitir. Mas, dado o alto custo de demitir 
e recontratar, também é provável que prin-
cipalmente as empresas de grande porte 
conseguissem segurar os empregos por mais 
tempo, sem precisar do programa.”

Os especialistas afirmam que outros 
programas facilitaram a manutenção do em-
prego e da produção das empresas, como o 
programa de crédito para pequenas e médias 
empresas Pronampe e o auxílio emergencial.

“Para efeito de comparação, a União 
gastou pouco mais de R$ 33,5 bilhões com 
o BEm em 2020. Mas foram quase R$ 60 
bilhões em cotas dos fundos garantidores 
de operações de crédito, e outros R$ 293 bi-
lhões com o auxílio emergencial. O auxílio 
alcançou quase 70 milhões de brasileiros, 
ou um terço da população. O número de 
beneficiados superou o de empregados com 
carteira assinada em quase todos os estados 
brasileiros”, diz Viana.

O período mínimo de redução ou suspen-
são de jornada pelo BEm foi estabelecido 
em três meses. Logo, quem teve a jornada 
reduzida entre maio e julho de 2020, logo no 
começo do benefício emergencial, pôde ser 
demitido a partir de novembro de 2020.

“Entre as micro e pequenas empresas, 
não foi detectado um aumento de demissões 
a partir de novembro. Depois de acumular 
um saldo negativo até o mês de outubro, pe-
quenos negócios se recuperaram e fecharam 
o ano com a geração de 293,2 mil novos em-
pregos. Já médias e grandes empresas foram 
na contramão, extinguindo 193,6 mil postos 
de trabalho. As pequenas empresas foram 
as grandes responsáveis pelo saldo final de 
142,7 mil empregos gerados no país durante 
o ano”, afirma Melles, do Sebrae.

“O cenário para o emprego estava mais 
positivo no final do último ano. A pandemia 
estava em seu piso de óbitos e tínhamos as 
festividades para movimentar o consumo”, 
acrescenta Sérgio Vale, sócio e economista-
-chefe da consultoria MB Associados.

A taxa de desocupação caiu para 13,9% 
em dezembro de 2020, após chegar a 14,6% 
em setembro do mesmo ano, segundo a 
Pnad Contínua. Ainda será preciso esperar 
dados do primeiro trimestre de 2021 da Pnad 
Contínua/IBGE e do Caged para avaliar se 
o programa conseguiu manter o mercado de 
trabalho aquecido, segundo Vale.

Para Luccas Saqueto, da GO Associados, 
a taxa de desemprego atual está subestima-
da. “Uma parcela da população que perdeu 
o emprego durante a pandemia deixou de 
procurar trabalho por medo da Covid-19. A 
taxa oficial do IBGE calcula o desemprego 
com base em quem está efetivamente pro-
curando trabalho. É provável que, quando 
a pandemia acabar, uma parcela grande da 
população volte a procurar emprego e faça a 
taxa crescer novamente.”

A GO Associados faz um cálculo da 
taxa de desemprego que considera a par-
cela da população que desistiu temporaria-
mente de procurar emprego e deverá voltar 

a procurar com o fim do auxílio emergen-
cial, ou com a resolução do problema sani-
tário. Em dezembro de 2020, a “taxa de de-
socupação real” ficou em 18,84%. A taxa 
vem caindo desde agosto de 2020, quando 
atingiu o pico de 23,10%.

Os especialistas ouvidos acreditam que 
teremos um BEm mais restrito em 2021. “Há 
uma clara sinalização de que os novos estí-
mulos devem ser bem mais contidos quan-
do comparados aos realizados em 2020. A 
dívida bruta avançou quase 15 pontos per-
centuais entre dezembro de 2019 e de 2020, 
passando de 74,3% para 89,2% do PIB. Essa 
situação acaba dificultando, inclusive poli-
ticamente, rodadas mais substanciais de es-
tímulos. O efeito macroeconômico sobre o 
consumo e a renda, portanto, também será 
bem mais modesto”, diz Viana.

300 mil bares e restaurantes já fecharam 
desde o começo da pandemia. O fechamento 
dessas empresas gerou corte de 1 milhão de 
postos de trabalho. Quase 80% dos bares e 
restaurantes dizem que vão encerrar opera-
ções se não houver reedição do BEm, mos-
trou uma pesquisa da Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Viana também afirma que o governo de-
veria se preocupar em estruturar programas 
de requalificação profissional em paralelo. 
“Além de uma taxa muito elevada de de-
semprego, a recuperação dos setores econô-
micos irá se dar de forma bastante desigual. 
Muitos empregos que foram perdidos du-
rante a pandemia ou demorarão anos para 
serem novamente recriados ou, quando 
recriados, demandarão novas habilidades. 
Precisamos desenvolver as competências 
necessárias para uma economia cada vez 
mais digitalizada, um movimento acelerado 
durante a pandemia.”
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Tour virtual: confira 8 lugares do mundo 
para viajar sem sair de casa.

Com voos cancelados e as medidas de isolamento social adotadas por conta 
da pandemia, muita gente precisou adiar as férias ou remarcar viagens. mas 
só porque você não pode sair de casa, não significa que não possa explorar 

um novo destino. 
Em diversos países, hotéis, museus, teatros e cartões postais famosos estão 

oferecendo experiências virtuais para visitantes durante a pandemia.
Confira alguns destinos:

ÍNDIA
Por meio do Google Earth também é possível conhecer a atração turística mais famosa 

da Índia: o Taj Mahal, em Agra. 

GRAND CANyON
Conheça um dos parques nacionais mais populares nos Estados Unidos usando o Google 

Earth. O local é um dos primeiros parques nacionais do país e está localizado no Arizona.

ChINA
Para quem sonha em conhecer a China, é possível visitar virtualmente o ponto de refe-

rência mais popular do país, a Grande Muralha, por meio deste guia online.

EGITO
O Conselho de Turismo Egípcio disponibilizou visitas virtuais ao túmulo da rainha 

Maresankh III e a outros quatros locais egípcios. O tour virtual foi criado com modelos 3D.

VATICANO
Conheça as relíquias do Museu do Vaticano em Roma, na Itália, sem sair do sofá. O site 

oficial do museu também oferece um tour virtual por pela icônica Capela Sistina, pintada 
por Michelangelo no período renascentista. 

AMAzôNIA
A Conservation International permite uma visão completa da maior floresta tropical do 

mundo. Você pode viajar pela vegetação e conhecer a floresta que abrange nove países da 
América do Sul, incluindo o Brasil. 

DIsNEy
Os parques da Disney estão fechados 

temporariamente, mas você ainda visitar 
esses locais sem sair de casa. Canais no 
Youtube, como CoasterForce ou iThemePa-
rk, oferecem uma experiência imersiva sem 
precisar comprar ingressos. 

FRANÇA
Mesmo em meio à pandemia, você pode 

conhecer online o famoso museu de arte de 
Paris, o Louvre. O site oficial do museu con-
ta com curadores de arte e palestrantes que 
guiarão você por algumas das obras mais 
importantes do local.       
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VITRINE

Após 18 anos, Adriane Galisteu confirma retorno à 
Record: ”A boa filha a casa torna”.

Rocky de Sylvester 
Stallone ainda retorna? 

Entenda a situação.

Creed 3 foi confirmado pela MGM. Porém, 
com o anúncio surgiu uma grande dúvida. Como 
todos sabem, os filmes são derivados da franquia 
Rocky. Os dois primeiros longas estrelados por 
Michael B. Jordan também contam com o boxe-
ador de Sylvester Stallone.

Assim, fãs logo se questionaram: o Rocky de 
Sylvester Stallone volta ou não para Creed 3?

Infelizmente, por enquanto, a resposta é apa-
rentemente não. Creed 3 deve marcar um filme 
completamente focado em Adonis Creed, de 
Michael B. Jordan, sem os conselhos do amigo 
e mestre. O que leva a isso são próprias declara-
ções de Sylvester Stallone. Em Creed 2, o astro 
de Rocky publicou nas redes sociais que o bo-
xeador não voltaria para a história do derivado.

A intenção do ator, inclusive, era aposentar 
o personagem. Isso, no entanto, parece estar pas-
sando por uma espécie de decisão. Como se sabe, 
Sylvester Stallone pensou outras vezes em apo-
sentar Rocky. Mas, depois acabou voltando atrás.

Para esse momento, há sim algo que pode 
trazer o lendário boxeador de volta.

COMO ROCKy PODE VOLTAR?
Se não voltar em Creed 3, o que parece que 

está para acontecer, o boxeador de Sylvester 
Stallone pode lançar um novo filme. Pode ser 
mais num derivado ou mais um da história prin-
cipal do personagem.

No final de Creed 2, o personagem volta a 
reencontrar Rocky Jr.. Assim, o boxeador pode 
ter se mudado para o Canadá com o filho – pre-
parando a próxima história. 

Em 2020, no Instagram, Sylvester Stallone 
até citou qual seria ela. A ideia seria colocar Ro-
cky treinando um boxeador imigrante. A história 
envolveria esse boxeador usando o esporte para 
salvar a família. Apesar disso, Sylvester Stallone 
não confirma que o projeto vá de fato acontecer.

Creed 3 terá a direção de Michael B. Jordan. 
Tessa Thompson também retorna. O filme tem 
estreia prevista para novembro de 2022. Enquan-
to isso, os filmes de Rocky estão na Netflix.

A apresentadora Adriane Galisteu con-
firmou hoje que está de volta à Record de-
pois de 18 anos. Na ocasião, ela publicou 
uma foto no Instagram em que aparece assi-
nando o contrato, ao lado de Paulo Franco, 
superintendente artístico e de programação 
da emissora.

Sendo assim, na legenda da imagem, a 
celebridade ainda escreveu: “É oficial!“, dis-
se logo a princípio. Desse modo, ela confir-
mou que irá apresentar o “Power Couple”. 
“Depois de 18 anos a boa filha a casa torna… 
bem power e bem couple.“, brincou por fim.

Aliás, nos Stories do Instagram, a apre-
sentadora, continuou celebrando o retorno: 
“Estou de volta para apresentar o Power 
Couple que é esse reality que faz parte da 
minha vida, da tua vida, que a gente se di-
verte, ama, comenta nas redes sociais? Tô 

esperando vocês porque o pau vai comer.“, 
disparou na ocasião.

RELEMBRE
Por fim, a última edição do reality foi 

exibida em 2019, com apresentação de 
Gugu Liberato, que comandou a terceira e 
quarta edições do programa. Na época, o ca-
sal Nicole Bahls e Marcelo Bimbi foram os 
grandes vencedores da atração.

Anteriormente, as duas primeiras tempo-
radas foram apresentadas por Roberto Justus. 
Enfim, esse mês a Record já tinha confirma-
do o retorno de Galisteu à emissora. Dessa 
forma, a nova temporada estreia em maio 
ainda deste ano (2021). E, como sempre , o 
programa acontece ”ao vivo”, direto das ins-
talações de ”A Fazenda”, em Itapecerica da 
Serra, que está passando por reformas.
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Como melhorar o sinal da conexão Wi-Fi.

O sinal Wi-Fi é fraco em certos ambien-
tes da sua casa? Seus familiares reclamam 
que não conseguem se conectar ou você 
tenta jogar mas sua conexão tem lag? Es-
tas são situações comuns, uma vez que os 
roteadores podem sofrer interferências que 
prejudiquem o desempenho.

Mais do que contratar um plano de in-
ternet adequado para o seu consumo, é pre-
ciso escolher equipamentos de qualidade e 
tomar alguns cuidados. Quer saber como? 
Então acompanhe o texto e confira 4 dicas 
para melhorar o seu sinal Wi-Fi.

Roteadores Wi-Fi:
como escolher o melhor.

Antes das dicas para melhorar o sinal 
da sua conexão Wi-Fi, vamos falar de uma 
outra questão muito importante: como esco-
lher o melhor roteador para o seu cenário?

CONsIDERE Os sEGUINTEs 
PONTOs:

Velocidade da internet:  taxas de velo-
cidade de download e upload do seu plano 
de internet, contratado diretamente com seu 
provedor de internet. Esse ponto é determi-
nante para saber se você precisará de um ro-

Quem faz maratonas na Netflix, mas não 
paga o boleto, pode ter um motivo para ficar 
com medo. Um novo recurso que está em 
fase de testes pode sinalizar um esforço da 
gigante do streaming para barrar o compar-
tilhamento de senhas das contas.

O novo mecanismo é relativamente sim-
ples e muito usado por outras plataformas 
para se confirmar a titularidade de contas. 
Ao fazer login em um dispositivo, o usuário 
vê um pop-up na tela que pede para confir-
mar a conta com um código enviado por e-
-mail ou SMS.

Haverá a opção de verificar a identi-
dade mais tarde – caso ela seja selecio-
nada, o pop-up aparecerá novamente em 

Netflix testa recurso para barrar 
compartilhamento de senhas.

um momento indeterminado. Mas, caso o 
usuário não confirme a conta em um de-
terminado período de tempo, não poderá 
mais acessar o serviço e será orientado a 
criar uma nova conta.

PILOTO REsTRITO
Em um primeiro momento, essa medida 

pode parecer relativamente fácil de burlar, 
já que a maior parte das pessoas que usam 
contas de outras o fazem com alguém próxi-
mo, como um parente, amigo ou namorado 
(a) que pode receber e enviar o código por 
mensagem.

Porém, a ideia da Netflix é de barrar pelo 
menos uma parte dos compartilhamentos de 
senha e conseguir algum grau de cresci-
mento no número de usuários pagantes. Por 
enquanto, os testes serão feitos com poucos 
usuários de países aleatórios que usam o 
serviço em Smart TVs.

A medida aperta o cinto em um dos 
termos de serviço menos respeitados da 
Netflix, que é o que diz que o conteúdo da 
plataforma é “apenas para seu uso pessoal e 
não comercial e não pode ser compartilhado 
com pessoas fora de sua casa”.

teador com portas Gigabit ou Fast Ethernet. 
Há roteadores que suportam até 100 Mbps e 
outros que alcançam 1 Gbps de velocidade.
• Quantidade de dispositivos conectados: 

se forem muitos, um roteador com apenas 
a frequência 2,4 GHz pode não ser sufi-
ciente.

• Tamanho do ambiente: Ambientes gran-
des ou com muitos obstáculos e inter-
ferências, precisam de soluções como 
o Twibi da Intelbras, com a tecnologia 
Mesh.

• Tecnologia: roteadores com tecnologia 
Mesh são os mais eficientes do merca-
do atualmente, pois criam uma malha de 
sinal estável em todos os ambientes que 
você desejar e acabam com as “zonas 
mortas”. Proporcionam uma grande área 
de cobertura e flexibilidade, pois os mó-
dulos podem ser instalados em diferentes 
ambientes de acordo com a necessidade 
de cobertura do sinal Wi-Fi.

• Acessibilidade: para gerenciar facilmen-
te sua rede, ver quem está conectado, ter 
controle parental e criar rede Wi-Fi para 
visitantes, procure por produtos que con-
tam com aplicativo mobile.

DICAs PARA MELhORAR
O sINAL WI-FI

Agora que você já escolheu o roteador 
mais adequado para seu cenário, vamos às 
dicas para usufruir do melhor desempenho 
do seu aparelho.

1. INsTALE sEU ROTEADOR NO 
MELhOR LOCAL POssÍVEL

O sinal Wi-Fi se propaga em ondas e em 
“formato de pizza”, assim, sua intensidade 
diminui na medida que nos distanciamos do 
aparelho. Portanto:

Escolha um local onde o sinal possa ser 
propagado sem encontrar barreiras em um 
raio de 1 metro, pelo menos;

Não coloque o roteador dentro de caixas 
ou móveis fechados;

Posicione-o em um local relativamente 
alto – como na altura da cintura ou ombros 
— e na parte mais central da sua casa.

Se isso não for possível, procure por 
roteadores com tecnologia Mesh, como o 
Twibi Wi-Fi 5 Mesh. Isso porque roteado-
res com essa tecnologia são ideais para levar 
sinal Wi-Fi de qualidade por todo ambiente. 
Por ser um sistema modular, é possível utili-
zá-lo para cobrir desde ambientes pequenos 
até grandes casas e apartamentos.

O kit Twibi vem com dois módulos e 
conta com duas versões. Uma para planos 
de internet de até 100 mega e cobertura de 
sinal Wi-Fi de até 200 m² e outra versão 
para planos acima de 100 mega, com até 
360 m² de cobertura. Estes são os valores 
médios recomendados, porém, dependendo 
do perfil de uso e de características como 
ambiente de instalação e interferências pró-
ximas, pode haver alteração para mais ou 
para menos. A área de cobertura pode ser 
ampliada adicionando mais módulos Twibi, 
com um máximo de 6 módulos por rede.

2. AFAsTE OBJETOs E 
DIsPOsITIVOs qUE INTERFEREM 

NO sINAL
Paredes muito grossas são um obstáculo 

para a propagação do sinal de Wi-Fi. Azu-
lejos também podem interferir bastante. Al-
gumas dicas são:

Não posicione o roteador muito perto de 
espelhos, pois a superfície metálica destes 
objetos é altamente refletora;

Evite colocar muitos objetos ao lado do 
roteador;

Afaste aquários e fontes do seu aparelho, 
pois a água também pode interferir negati-
vamente no desempenho do seu sinal Wi-Fi.

Fique atento aos dispositivos eletroele-
trônicos que também podem interferir no 
seu Wi-Fi como: forno microondas, outros 
roteadores, alto-falantes, e outros equipa-
mentos sem fio. Equipamentos eletroeletrô-
nicos sem homologação ANATEL também 
podem prejudicar o seu sinal.

Aparelho de wi-fi ao lado de uma planta 
sobre uma mesa:

Afaste objetos e dispositivos que inter-
ferem no sinal.

3. MANTENhA sEU ROTEADOR 
ATUALIzADO E sEGURO

Você já atualizou o firmware do seu ro-

teador alguma vez? Esta é uma forma muito 
simples e eficiente de manter seu roteador 
com as atualizações de segurança e melho-
rias implementadas pelo fabricante.

Para atualizar você deve:
Baixar a última versão do firmware do 

modelo do seu aparelho no site da marca;
Acessar o painel de controle do roteador 

via interface web;
Acessar a opção atualização de firmwa-

re, selecionar o arquivo que você baixou e 
fazer o upgrade.

Nos roteadores que permitem o acesso 
por aplicativo você recebe notificações den-
tro do próprio aplicativo quando as atuali-
zações forem necessárias e basta clicar em 
“permitir” que a atualização será feita au-
tomaticamente. É o caso dos roteadores da 
linha ACtion e Twibi da Intelbras.

Outra maneira de aumentar a seguran-
ça é escolher um padrão de segurança mais 
avançado, como o WPA2 ou WPA3. Não 
esqueça de definir uma senha alfanumérica 
forte com letras, números e caracteres espe-
ciais — e  mudá-la com frequência.

4. UsE ROTEADOREs E 
DIsPOsITIVOs PEssOAIs COM 

TECNOLOGIAs MAIs RECENTEs
Você pode  resolver grande parte da in-

terferência no sinal Wi-Fi com o uso de ro-
teadores dual band AC (Wi-Fi 5), que ope-
ram tanto na frequência 2,4GHz quanto na 5 
GHz. Estes possuem protocolos 802.11ac e 
garantem um tráfego maior de informações 
no mesmo intervalo de tempo quando com-
parados aos aparelhos que possuem tecnolo-
gias anteriores e que só operam em 2,4 GHz. 
Além disso, a frequência 5 GHz possibilita 
o tráfego de mais velocidade e a conexão de 
mais dispositivos ao mesmo.

Dispositivos que operam somente na 
frequência 2,4 Ghz são mais comuns, assim 
essa faixa se torna mais congestionada e 
acaba sofrendo mais interferências. Se não 
puder migrar para o Wi-Fi 5 agora, verifi-
que qual canal está sendo menos usado no 
seu ambiente — aplicativos como o Wifi 
Analyzer podem ajudá-lo — e selecione-o 
nas configurações do roteador.

Alguns aparelhos mais modernos, como 
celulares, notebooks e Smart TVs já operam 
em 5 GHz. Sendo assim, os roteadores Wi-
-Fi 5 são uma ótima opção para quem pos-
sui muitos dispositivos conectados dentro 
de casa e necessita de um sinal estável por 
todo ambiente.

CONCLUsÃO
Invista nos melhores roteadores residen-

ciais do mercado para otimizar a velocida-
de, cobertura e estabilidade da sua internet, 
assim como garantir mais segurança e prati-
cidade para seu dia a dia.

Os roteadores Intelbras da linha Twibi 
Wi-Fi Mesh contam com aplicativo geren-
ciador para monitorar os dispositivos co-
nectados, criar redes Wi-Fi temporárias para 
visitas, controlar acesso a sites e determinar 
horários de navegação para os pequenos. 
Com ele, você garante uma ótima conexão 
Wi-Fi pela casa toda.
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“Parece que teremos um quadro de 
estagflação no 1º semestre”.

Em 2020, por causa da pandemia de 
covid-19, o governo liberou o saque emer-
gencial do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). O valor de até R$ R$ 
1.045 ficou disponível de 15 de junho a 31 
de dezembro em contas ativas e inativas que 
tinham saldo. Quem fez a retirada deve de-
clarar o valor no Imposto de Renda 2021.

Em dúvida sobre como declarar o Impos-
to de Renda? Envie um email com seus ques-
tionamentos para economia@estadao.com e 
especialistas da KPMG e da Unafisco, em 
parceria com o Estadão, vão respondê-las.

Para os cidadãos que têm a obrigatorie-
dade de declarar o IR, todos os tipos de sa-
ques do FGTS devem constar na declaração, 
incluindo o saque-aniversário, a retirada de 
recursos para a compra de imóvel, a retirada 
por demissão sem justa causa ou quaisquer 
outros motivos que permitam a liberação do 
dinheiro. Os valores retirados não alteram a 
base de cálculo do Imposto de Renda, por 
ser um rendimento isento.

saiba como o valor do saque emergencial 
do FGTs deve ser declarado.

O saque do FGTS deve ser declarado 
com o preenchimento da ficha “Rendimen-

Combinadas, a aceleração da inflação e 
a perda de fôlego na retomada da economia 
neste início de ano deixam o Brasil num 
quadro de “estagflação” - situação em que 
o crescimento econômico fica parado, mas, 
diferentemente do que seria normal com a 
atividade fraca, os preços aceleram. A ava-
liação é de Tony Volpon, estrategista-chefe 
da gestora WHG e ex-diretor do Banco Cen-
tral. A boa notícia é que isso poderá ficar 
restrito à primeira metade do ano. Para Vol-
pon, uma reação do BC e uma melhora no 
quadro da pandemia, com avanço da vaci-
nação, poderão resultar numa “confluência 
positiva no segundo semestre”.

O que pressiona a inflação?
Temos um choque primário, que está 

vindo da combinação de (alta no) câmbio e 
(alta nas cotações de) commodities e da de-
sarticulação das cadeias de oferta.
O atual choque primário na inflação se 

deve à pandemia?
Ele tem três elementos. Tem uma de-

sorganização (da economia por causa) da 
pandemia. Estamos vendo isso ao redor do 
mundo. Essa questão (da falta) de chips para 
(a fabricação de) automóveis é global e é um 
exemplo. Há uma forte alta dos preços das 
commodities, por causa da recuperação glo-
bal, que vem depois da pandemia. Só que o 
câmbio (o terceiro elemento) é um pouco di-
ferente. Aí, o problema é nosso (relacionado 
ao desequilíbrio fiscal). Acho que houve má 
calibragem do BC, o que ele está fazendo 
de intervenção do câmbio (nos últimos dias) 
poderia ter feito antes.

O desequilíbrio fiscal está elevando as 
expectativas de inflação?

Sim. Não consigo desenhar um horizon-
te muito claro de quando teremos superávit 
primário.

É hora de o BC subir os juros?
Frente a esse quadro, ter uma taxa (real, 

ou seja, descontada a inflação) de juros ne-
gativa não é condizente com um BC que 
quer ancorar as expectativas. Partimos da 
discussão olhando para um câmbio que se 
deslocou para cima e para aquele choque 
primário. Esse quadro não é compatível 

com juro (real) negativo de 2% (como é no 
momento atual, quando a taxa de inflação é 
subtraída da taxa básica Selic, hoje em 2% 
ao ano).
se os juros subirem, a economia não vai 

perder mais fôlego?
Essa atuação terá um efeito benéfico no 

dólar. Parte da apreciação (recente) se deve 
à mudança na estratégia de intervenção do 
BC, mas parte se deve também porque o 
mercado agora está acreditando que haverá 
essas altas (na taxa básica de juros) e, por-
tanto, isso ajuda o dólar (a cair). Isso ajuda 

a reduzir os prêmios de risco no mercado 
como um todo, e eles estão em níveis ele-
vadíssimos. Sabemos que isso tem impacto 
(positivo) nas condições financeiras. Condi-
ções financeiras mais brandas acabam aju-
dando o crescimento econômico. Contra o 
senso comum, o BC pode subir os juros e 
isso ajudar o crescimento econômico. A alta 
de juros vai “reancorar” a economia, espe-
cialmente no câmbio, e, com isso, ajudar a 
melhorar as condições financeiras, que hoje 
estão apertadas.

O quadro é de “estagflação”?
Parece que vai ser (um quadro de “esta-

gflação”) no primeiro semestre, em função, 
muito mais, da pandemia. Estamos fechan-
do cidades de novo. Isso vai ter um baque 
enorme na atividade. E a inflação teve esse 
choque primário. Minha esperança é que ha-
verá uma aceleração no processo de vacina-
ção, e o País poderá finalmente entrar numa 
dinâmica, com todas as peculiaridades do 
Brasil, que estamos vendo em outros países 
que estão tendo vacinação: começa a ter um 
boom econômico. E, se o BC fizer o seu tra-
balho e ancorar bem as expectativas, aí te-
mos a dissipação da inflação. Olhamos para 
um segundo semestre com queda da inflação 
e aumento da atividade. Obviamente, temos 
as questões políticas. Não fizemos um traba-
lho muito bom na questão fiscal, mas, se pa-
rar por aqui, com esse auxílio (emergencial) 
mesmo, que não passa de (um gasto total de) 
R$ 4 bilhões, podemos ter uma confluência 
positiva no segundo semestre, mas, até lá, é 
isso mesmo, é estagflação.

IMPOSTO DE RENDA: saque emergencial do 
FGTS deve ser declarado; saiba como

tos Isentos e Não Tributáveis”. A ficha é 
disponibilizada no menu do programa para 
preenchimento e transmissão da declara-
ção de Imposto de Renda 2021. O “Tipo de 
Rendimento” é o código 04, que se refere 
a “Indenizações por rescisão de contrato de 
trabalho, inclusive a título de PDV, e por 
acidente de trabalho; e FGTS”.

O contribuinte deve escolher então o 
tipo de beneficiário, titular ou dependente, 

e informar o CNPJ da fonte pagadora, que, 
no caso, é a Caixa Econômica Federal. Para 
concluir o preenchimento, ele deve informar 
o valor que foi retirado e finalizar.

Imposto de Renda 2021
A Receita Federal reservou algumas mu-

danças e novas regras para a declaração do 
Imposto de Renda 2021. Entre elas, chama 
atenção a devolução do auxílio emergencial 

para contribuintes que receberam o benefí-
cio e também tiveram rendimentos tributá-
veis acima de R$ 22.847,76 no ano passado. 
Saiba mais aqui.

A entrega da prestação de contas ao Fis-
co começou na última segunda-feira, 1º. O 
prazo final é dia 30 de abril. Nos casos em 
que o contribuinte tem valores a receber, 
quanto mais rápida a entrega da declaração, 
mais cedo virá a restituição. Assim como no 
ano passado, o calendário de pagamentos 
será de cinco meses, de maio até setembro.

Veja quem deve declarar:
• Recebeu renda tributável em 2020 supe-

rior a R$ 28.559,70;
• Recebeu receita bruta rural em 2020 su-

perior a R$ 142.798,50;
• Recebeu renda não tributável em 2020 

superior a R$ 40.000,00;
• Encerrou 2020 com patrimônio superior a 

R$ 300.000,00;
• Recebeu auxílio emergencial em qual-

quer valor e outro rendimento tributável 
superior a R$ 22.847,76;

• Teve ganho de capital com venda de bens, 
realizou operações na Bolsa ou pretende 
compensar prejuízo com atividade rural.



6. sobe e desce dos hormônios
As variações hormonais da TPM e da 

gravidez também podem ser a causa da co-
ceira. “Nessas fases, aumenta a produção de 
hormônios que estimulam a circulação nas 
mamas”, diz a médica. As futuras mamães 
sofrem ainda com a expansão dos tecidos 
dos seios durante essa fase – outro motivo 
para a irritação. 

7. Dermatite
Se nenhuma das causas anteriores se 

aplica a você, o problema pode ser derma-
tológico. “Uma doença que é bastante co-
mum nessa área é a dermatite atópica, que 
causa coceira e vermelhidão no local e ao 
redor, diz André. Mas não se preocupe: com 
o tratamento adequado, ela tende a melhorar 
rapidinho. Converse com seu médico. 

8. sinal de câncer
A Doença de Paget também causa ver-

melhidão e coceira nos mamilos e indica 
uma fase inicial de câncer, segundo Môni-
ca Travassos. Mas calma: o problema vem 
acompanhada de uma descamação excessi-
va da pele e não melhora com os tratamen-
tos tradicionais. Nesse caso, você deve pro-
curar um médico.  
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8 motivos por trás da coceira nos mamilos (e seios).
Se tem alguma coisa mais chata do que a 

coceira, é quando ela aparece em áreas inusita-
das, como a coceira nos mamilos. Nem sempre 
o quadro é motivo de preocupação, mas, quan-
do o sintoma persiste, é importante investigar.

Conversamos com o dermatologista An-
dré Lauth, de Curitiba, e com Mônica Tra-
vassos, membro da Sociedade Brasileira de 
Mastologia, do Rio de Janeiro, para enten-
der melhor os fatores por trás do coça-coça. 

1. Ressecamento
Nosso corpo todo sofre com a falta de hi-

dratação – os mamilos especialmente, onde 
a pele é mais sensível. No frio, a situação 
piora: o clima seco, as temperaturas baixas 
e os banhos quentes são a combinação ideal 
para as rachaduras e coceiras darem as caras.  

“Evitar o uso excessivo do sabonete e a 
água muito quente são práticas que ajudam 
a manter na pele parte do seu manto hidroli-
pídico, isto é, sua hidratação natural”, indica 
André. Um bom creme hidratante comple-
menta a proteção.  

2. Escolhas erradas na hora do banho
“O ideal é usar um sabonete à base de 

glicerina”, explica o dermatologista. Esfo-
liação nessa região só é indicada sob orien-

tação médica. Preste atenção também na 
hora de se secar: utilize uma toalha felpuda 
para não machucar os seios. “Aperte a to-
alha desde as bordas até o bico da mama”, 
ensina Mônica. 

3. O tecido do sutiã
Você pode até não querer tirar do corpo 

aquela lingerie linda, mas se ela incomoda 
toda vez, é hora de repensar seu uso. Outra 
opção é comprar um protetor de aréola, da-
queles em adesivo.  

4. Escova progressiva
“Tenho visto muitas pacientes que fazem 

escova progressiva e, ao tomar banho, dei-

xam o produto escorrer pelo corpo todo. Isso 
não é correto, pois o formol irrita a pele”, 
conta a mastologista. Então, se você fez al-
gum tipo de química recentemente, lembre-
-se de manter a cabeça bem longe do corpo 
ao enxaguar o cabelo pela primeira vez. 

5. Roupas íntimas mal-lavadas
O suor propicia a proliferação de fun-

gos e bactérias que, além de causarem mau 
odor, podem gerar micoses e furúnculos. “A 
mama é uma glândula sudorípara, por isso 
ela transpira bastante e solta secreções”, ex-
plica Mônica. O ideal é que sutiãs, tops e pe-
ças de academia sejam trocados diariamente. 

Vitaminas encontradas nos alimentos 
aumentam a imunidade.

uma dieta rica em vitaminas te ajuda 
a não contrair as doenças e, caso isso 
aconteça, garante uma melhor e mais 

breve recuperação.
O mês de março requer muita atenção à 

nossa saúde e, por isso, é muito importante 
reforçar a imunidade ingerindo vitaminas e 
minerais de forma natural. Além do aumen-
to expressivo dos casos de Covid-19 nas úl-
timas semanas, a proliferação do Aedes ae-
gipty (por causa água parada), mosquito que 
transmite doenças como a dengue, o Zika 
virus e a Chikungunya, também é um alerta.

A nutricionista da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Sizele Rodrigues, dá as dicas para 
uma alimentação saudável que poderá dei-
xar adultos e crianças menos vulneráveis às 
gripes, aos resfriados e outras doenças que 
deixam o corpo dolorido e perseveram por 
dias e até semanas. Pensar melhor nos ali-
mentos ingeridos, ricos em vitaminas, vai 
contribuir para não contrair as doenças e, 
caso aconteça, ter uma melhor e mais breve 
recuperação.

“Manter uma alimentação saudável e 
adequada é um fator de extrema importân-
cia para o fortalecimento do sistema imu-
nológico. Alguns nutrientes encontrados 

nos alimentos desempenham a função de 
modular a resposta imune do corpo e com 
isso ajudam a prevenir o desenvolvimento 
de diversas doenças”, afirma.

A dieta rica em vitaminas e minerais
A vitamina C ou ácido ascórbico possui 

papel importante no fortalecimento da imu-
nidade por ter propriedades antioxidantes e 
auxiliar na integridade das células de defe-
sa, o que aumenta a resistência contra infec-
ções. Frutas como laranja, tangerina, limão, 
acerola, morango e goiaba são importantes 
fontes de vitamina C.

Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) a ingestão diária de 45mg de 
vitamina C, ou o consumo de apenas uma 
laranja por dia já supre essa necessidade no 
organismo. A deficiência severa de vitamina 
C pode levar ao aparecimento de escorbuto, 
doença caracterizada por hemorragias, san-
gramento de gengivas, dores musculares e 
queda de dentes em crianças e adultos.

“Apesar de o ácido ascórbico estar direta-
mente relacionado à boa imunidade, uma ali-
mentação realmente capaz de proteger o or-
ganismo de doenças deve ser rica em várias 
outras vitaminas e minerais que estão pre-
sentes nos mais diversos tipos de alimentos. 

Portanto, as refeições diárias devem ser bem 
completas e equilibradas”, ensina Sizele.

A vitamina A, encontrada em alimentos 
vermelhos e alaranjados, como cenoura, 
manga, abóbora e tomate, é outro nutriente 
importante na manutenção da integridade 
das células de defesa.

A vitamina E ajuda a proteger célu-
las contra substâncias tóxicas e favorece a 
função imunológica. As castanhas, o amen-
doim, as sementes de girassol e os vegetais 

verdes escuros, como brócolis, couve, por 
exemplo, são ricos neste nutriente.

O zinco é um mineral que está altamen-
te relacionado ao fortalecimento do sistema 
imune, e é encontrado em carnes, laticínios, 
frutos do mar e cereais.

Além destes nutrientes, Sizele recomen-
da o consumo de probióticos, como o iogur-
te natural, por contribuir para o equilíbrio da 
microbiota intestinal e auxiliar as células de 
defesa no combate às infecções.
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MUNDO PET

Será que carne crua para cachorro faz 
mal? Saiba aqui se esse alimento faz bem 
para seu pet, qual é a melhor carne para co-
locar no cardápio e se pode ser substituta da 
ração.

Existem alguns alimentos humanos que 
os cães podem comer. E muitos tutores pre-
ferem oferecer uma dieta natural ao invés 
de comida industrializada como as rações. 
Diante disso, as pessoas se perguntam se 
abrir mão da ração pode trazer benefícios ou 
malefícios para a saúde do pet. Então, para 
entender tudo sobre o assunto, continue a 
sua leitura.

Descubra se ele pode comer:
Algum tempo atrás era bem comum dar 

carne crua para cachorro, não havendo pre-
ocupação com a forma correta de alimentar 
os cães. No entanto, com o tempo os cães 
começaram a ser domesticados, se tornando 
onívoros, alimentados por seus tutores com 
vegetais, frutas, verduras e rações completas.

Com isso, o uso da carne nas dietas aca-
bou se perdendo, principalmente pelo fato 
de que não há necessidade de alimentar seu 
cão com este tipo de proteína. Afinal, as 
rações, hoje em dia, são bem completas e 
podem fornecer todos os nutrientes que um 
cão precisa.

No entanto, caso você queira oferecer 
carne ao animal, acompanhe o raciocínio 
abaixo para entender tudo sobre o assunto.

Cuidados ao dar carne para o cachorro
Hoje contamos com rações que são fon-

tes completas de nutrientes e benefícios 
para o pet, sendo recomendadas para todas 
as idades, portes e raças de cachorro. Em 
consequência disso, vem sendo estudada a 
forma que alimentamos nossos pets, trazen-
do controvérsias a respeito de alimentação 
saudável com carne para os cães.

Uma das vantagens de dar carne crua 
para o cachorro é que se trata de um alimen-
to natural, fugindo da linha de industriali-
zados como as rações de baixa qualidade. 
Porém, alguns cuidados devem ser observa-
dos, principalmente a respeito das caracte-
rísticas do cachorro, como idade e a saúde 
do animal.

Na maioria dos casos, será preciso ve-
rificar a procedência da carne, verificando 
como foi conservada, sua aparência, odor e 
a coloração do alimento. Além disso, como 
se trata de um alimento cru, as chances de 
contaminações na carne são bem grandes. E 
isto, obviamente, traz uma série de consequ-
ências negativas para o animal.

Benefícios da carne para o cachorro
Antes de inserir carne na alimentação do 

seu cachorro, verifique com um veterinário 

Carne crua para cachorro – Ele pode comer?

ou nutricionista essa possibilidade, de modo 
que você entenda quais são s cuidados com 
o preparo e a conservação.

Existem tipos de carnes que possuem nu-
trientes que fazem bem ao cachorro, como a 
proteína, ômega-6 e algumas gorduras que 
fazem bem para a saúde do pet. Além disso, 
ao consumir carne crua o cachorro terá uma 
pelagem mais macia e brilhante e até a sua 
pele estará mais saudável.

Este tipo de dieta poderá aumentar os 
níveis de energias do cachorro e pode até 
diminuir o tamanho das fezes. Ou seja, há 
benefícios. Desde que a carne seja bem ad-

ministrada (sempre com ajuda profissional).

qual é a melhor carne para dar ao 
cachorro?

Como vimos acima, não é qualquer car-
ne que pode dar para o cachorro. Principal-
mente as cruas.

Porém, entre as carnes cruas liberadas 
para os cães estão as bovinas, suínas, capri-
nas, aves, ovinas e os peixes. Mas precisa 
ter cuidado, principalmente, no preparo e 
manipulação do alimento.

Além disso, é bem importante que você 
tome cuidado com os ossos. Pois eles po-

dem resultar em acidentes como o cachorro 
se engasgar, inclusive, com as espinhas do 
peixe. Quando for alimentar o animal, prio-
rize as carnes mais frescas. Corte em cubi-
nhos ou compre moída. Isto ajuda os cães 
que têm dificuldades de mastigação.

Não deixe o alimento por mais de 20 
minutos no prato do cachorro. E de maneira 
nenhuma misture a carne crua com a ração, 
pois ela pode ser contaminada com bactérias. 
Uma dica importante é evitar dar carne crua 
para cães filhotes, pois eles precisam, antes, 
ser vermifugados e vacinados, além de ne-
cessitarem de alimentos nutritivos que aju-
dam no seu desenvolvimento (não só carne).

No caso dos cães idosos e cachorros com 
problemas digestivos, a carne crua pode afe-
tar negativamente o organismo do animal. 
Para os cães adultos e com saúde boa, ao 
invés da carne crua, ofereça o alimento co-
zido, sem nenhuma adição de tempero.

Inclusive, que tal saber um pouco mais 
sobre as comidas que cães podem ou não 
comer? Veja este artigo: Comida: O que o 
cachorro pode e não pode comer? Qualquer 
outra dúvida, por favor, deixe um comentá-
rio. Afinal, há ainda muitas outras dúvidas 
que a alimentação do cachorro pode trazer 
e, se pudermos ajudar a esclarecê-las, fica-
remos felizes!

Cuide bem do seu dog e ofereça a ele 
uma alimentação sempre saudável e higiêni-
ca. Nunca ofereça alimentos suspeitos e de 
baixo teor nutricional, ok?

Você sabe o que é Cinofilia? Entenda 
aqui neste post quais são as definições e ob-
jetivos desse conceito que é muito impor-
tante para o universo dos cães.

 Saiba que esta palavra tem muito a ver 
com o universo dos cães, principalmente, 
envolvendo a admiração pelos animais, es-
tudos do comportamento canino, saúde e 
aperfeiçoamento das raças.

A origem de Cinofilia vem da palavra 
grega Cinophilia (cino: cão e philia: amor, 
amizade), podendo ser conceituada de forma 
livre como o “amor pelos cães”. Porém, seu 
conceito não se resume somente pela admi-
ração e amor pelos cachorros, mais sim, tudo 
que envolve estudo, conhecimento acerca da 
criação, características física das raças, psi-
cologia canina e saúde dos cães.

Com isso, diversas Associações são 
responsáveis pelo registro das raças de ca-
chorro, a fim de registrar e prevenir que os 
animais vivam sobre maus tratos em canis 
irregulares ou que pessoas sem o devido 
conhecimento, financiem a comercialização 
ilegal e raças.

Cinofilia – O que é? Descubra.

Por isso essa área da ciência é tão impor-
tante, fazendo com que criadores busquem 
conhecer mais sobre as diversas raças de ca-
chorros e que os futuros tutores possam en-
tender a importância do registro do animal.

Qual a missão da Cinofilia?
Assim como diversas áreas da ciência, a 

Cinofilia é um estudo científico sobre assun-
tos relacionados ao mundo canino, incluin-
do a categorização das raças puras de cães e 
diversos outros fatores que contribuem com 
sua missão. Entre esses fatores estão a in-
vestigação das raças, inclusive, suas carac-
terísticas fisiológicas e estruturais de desen-
volvimento e formação.

Além disso, busca compreender os as-
pectos que desenvolvem a mente canina, 
bem como, os comportamentos que deter-
minadas raças possuem. As melhoras gené-
ticas, aprimoramento das raças e definição 
dos padrões estéticos e físicos, também es-
tão na lista de objetivos da Cinofilia.

Contudo, as Instituições responsáveis 
não apenas defendem os padrões de ex-
celência canina, mas também, prioriza os 
cuidados com o bem-estar dos cães, incenti-
vando o cuidado e responsabilidade com os 
pets. Por esses motivos, podemos conside-
rar que essas Associações e cinólogos tam-
bém combatem os maus tratos e incentivam 
as pessoas à se conscientizarem sobre os 
direitos dos animais.



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) Em suma, composição química das lágrimas é diferente dependendo de seu motivo. 
Por exemplo, se são emocionais ou causadas por uma irritação ou bocejo a composição 
varia.
02) Quando um casal pratica a posição ‘missionário’, o órgão masculino pode se curvar. 
Aliás, é possível que ele alcance a forma de um bumerangue.
03) Uma pesquisa publicada pela revista Nature Neuroscience afirma que a atividade 
cerebral é única. Ou seja, ela não é igual em ninguém, assim como quanto as impressões 
digitais.
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) Estados Unidos, Birmânia e Libéria são os únicos países no mundo que não usam o 
sistema métrico como padrão de medição. 
06) Mais de 1.000.000 de euros são jogados na ‘Fontana de Trevi’ (Itália). De tempos em 
tempos a prefeitura de Roma recolhe as moedas e doa para a caridade.
07) Um beija-flor, afinal, pode pesar menos que uma moeda de um centavo.
08) As vacas são capazes de definir suas melhores amigas e sofrem com as perdas.
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GUIA DOS ASTROS

PREVISÃO 2021

NO MÊS DAS MULHERES:
A mulher de cada signo, descubra seus segredos!

1. ÁRIEs
As mulheres arianas são as rainhas do amor-

-próprio. Não colocam nada e ninguém acima de si 
mesmas e estão sempre tentando se superar e mostrar 
o seu valor. Podem ser mandonas, exigentes e difí-
ceis de lidar, mas isso é porque querem ao seu lado 
pessoas que realmente valham a penas e que sejam 
tão investidas quanto elas em tudo o que fazem.

Também são superprotetoras e apaixonadas 
pelas pessoas que consideram especiais. As arianas 
não abaixam a cabeça para ninguém e, para con-
quistar seu verdadeiro amor, é preciso provar-lhes 
que tem caráter e bom coração. Elas não têm paci-
ência para pessoas rasas e relações unilaterais.

Podem ser um pouco possessivas e ciumentas, 
em muitos momentos, mas tê-las ao seu lado é des-
cobrir o verdadeiro significado de lealdade. Princi-
pais qualidades: determinação, lealdade e coragem. 
Principais defeitos: impaciência, competitividade 
intensa e agressividade.

2. TOURO
As taurinas são pacientes, focadas e confiantes. 

Essas mulheres valorizam muito o próprio tempo e 
estão comprometidas consigo mesmas. Fazem de si 
sua principal prioridade e só aceitam alguém ao seu 
lado se for para construir uma relação verdadeira-
mente madura e responsável.

Adoram dedicar seu tempo àqueles que amam e 
não economizam nas demonstrações de amor. Doar-
-se é com elas mesmas, mas quando sua confiança é 
traída, elas sabem muito bem as melhores maneiras 
de se vingar, portanto, não confunda sua personali-
dade amorosa com fraqueza.

Taurinas são pé no chão, confiantes e fortes, 
apesar da delicadeza. É um privilégio ter uma em 
sua vida.

Principais qualidades: amorosidade, confiança 
e companheirismo.

Principais defeitos: possessivas, vingativas e 
materialistas.

3. GêMEOs
Uma geminiana tem muitas mulheres dentro de 

si, ela está constantemente mudando, evoluindo, por 
isso tem dificuldade de estabelecer relacionamentos 
de longo prazo, ou seja, continua com ela quem re-
almente a ama.

Ela é inteligente, cabeça aberta e bastante ra-
cional. Constrói amizades verdadeiras e cheias de 
companheirismo, apesar de algumas vezes agir com 
muita infantilidade. Não queira ter uma geminiana 
como inimiga, pois ela faz absolutamente tudo para 
alcançar o que deseja.

Muito comunicativa e criativa, a geminiana é 
uma metamorfose ambulante e,  apesar de não ser a 
pessoa mais fácil com quem se conviver, pode tor-
nar nossa vida mais interessante.

Principais qualidades: criatividade, autenticida-
de e comprometimento.

Principais defeitos: instabilidade, impaciência e 
excessividade.

4. CâNCER
As mulheres de Câncer amam como ninguém, 

talvez essa seja uma de suas principais qualidades. 

Sensíveis, criativas e emocionais, são comprome-
tidas a fazer a vida daqueles com quem convivem 
muito feliz e especial.

Sonhadoras e, ao mesmo maduras, elas conse-
guem trazer uma energia muito especial às outras 
pessoas, por isso são amadas. Algumas vezes pre-
cisam de um choque de realidade para enxergar o 
mundo com seriedade, mas quando se desencantam 
por algo, é difícil voltar atrás.

Podem ser ciumentas e possessivas, mas isso 
é porque não aceitam ser enganadas. Cuide de sua 
canceriana e terá ao seu lado a melhor companhia 
de todas.

Principais qualidades: sensibilidade, amor e 
obstinação.

Principais defeitos: instabilidade emocional, 
possessividade e insegurança.

5. LEÃO
A segurança e amor-próprio das leoninas são 

algo que deve ser estudado. Elas se enxergam como 
pessoas incríveis e não deixam ninguém dizer o 
contrário. Sabem que são atraentes, poderosas e que 
é um privilégio das outras pessoas tê-las por perto.

Seu ego, vaidade e necessidade de aparecer, em 
alguns momentos, podem ser exagerados e ocultar 
os lados mais especiais de sua personalidade. Es-
sas mulheres são inovadoras e decididas, e adoram 
aproveitar a vida com o glamour que merecem.

Lidar com a personalidade forte das leoninas 
não é fácil mas, por trás de sua casca, existe um co-
ração generoso e leal.

Principais qualidades: lealdade, segurança e ge-
nerosidade.

Principais defeitos: egocentrismo, convenci-
mento e exageros.

6. VIRGEM
As virginianas são mulheres comprometidas 

com a própria felicidade. Sábias e racionais, elas 
não nasceram para bajular ninguém e podem largar 
até mesmo seu verdadeiro amor para ir atrás das 
suas realizações.

Não gostam de chamar atenção e buscam uma 
vida estável, em que possam colher os benefícios de 
sua honestidade e dedicação. Seguem a vontade de 
seu coração e não são corrompidas pelos padrões da 
sociedade, e é por isso que encontram a felicidade 
com muito mais facilidade.

Para ter a companhia verdadeira dessas pes-
soas, é preciso aceitá-las integralmente e respeitar 
os seus limites, colocando a maturidade como guia 
da relação.

Principais qualidades: comprometimento, sabe-
doria e racionalidade madura.

Principais defeitos: criticismo, preocupação 
constante e constante indisponibilidade emocional.

7. LIBRA
As librianas são cultas, comunicativas e interes-

santes, adoram conversar, expor seus pensamentos 
e conhecer mais sobre as pessoas próximas. Sabem 
a hora de falar e de escutar, e são empáticas para 
compreender o ponto de vista alheio.

São justas, leais e muito femininas. Podem ser ma-
nipuladoras, quando desejam, mas não chegam a ser 
pessoas ruins. Sabem analisar as situações sob ângulos 
diferentes e encontrar a melhor solução, por isso sem-
pre conseguem grandes oportunidades na vida. São re-
conhecidas por sua inteligência e potencial.

Sinceras, honestas e presentes em todos os mo-
mentos, essas mulheres são algumas das melhores 
companheiras de vida que uma pessoa pode ter.

Principais qualidades: inteligência, comunica-
ção e empatia.

Principais defeitos: manipulação, exageros e 
superficialidade.

8. EsCORPIÃO 
Poderosas, seguras e atraentes como ninguém, 

as escorpianas são mulheres únicas. Encantam, se-
duzem e conquistam a admiração e apoio incondi-
cional de qualquer pessoa com sua personalidade 
forte e sensualidade natural.

Cada mulher tem seus segredos, 
características que as tornam especiais e 
diferentes de todas ao seu redor. Pode ser 

difícil decifrar as mulheres, mas o trabalho é 
simplificado quando conhecemos o seu signo 
do zodíaco, porque ele abre um vasto leque de 
informações valiosas sobre elas, que podem 

tornar esse processo de descoberta muito mais 
positivo e interessante.

Trazemos, neste texto, traços importantes 
de cada mulher, segundo o zodíaco. Essas 

informações são úteis tanto para quem está 
tentando conquistar uma mulher em especial, 

quanto para as mulheres que desejam 
aumentar o seu poder pessoal através do 

autoconhecimento. Encontre o signo desejado 
na lista e desvende todos os segredos sobre ele!

Não desistem do que querem, não caem em ar-
madilhas e provocações, e estão dispostas a arriscar 
tudo por aquilo que desejam. Profundas e intensas, 
essas mulheres dificilmente serão decifradas, por 
isso precisamos nos contentar apenas em amá-las, 
o que não é nada difícil.

Se não despertar a fúria ou desejo de vingança 
de uma escorpiana, você terá ao seu lado uma gran-
de amiga em todos os momentos.

Principais qualidades: intensidade, confiança 
e poder.

Principais defeitos: impaciência, desejo de vin-
gança e manipulação.

9. sAGITÁRIO
Sagitarianas são autênticas, profundas e adoram 

criar relacionamentos. Adeptas do espírito de liber-
dade, essas mulheres contagiam a todos com sua 
energia positiva natural.

Extremamente independentes, têm dificuldade 
de abrir mão de algumas coisas e jamais compro-
metem sua felicidade para agradar a alguém. Podem 
ser até mesmo cruéis com algumas pessoas, mas 
não deixam em segundo plano sua busca por uma 
vida significativa.

As sagitarianas poderão lhe proporcionar a 
melhor companhia da sua vida, mas quando se can-
sarem, partirão sem desculpas ou demoras. Tenha 
cautela!

Principais qualidades: autenticidade, honestida-
de e extroversão.

Principais defeitos: impaciência, cansaço re-
pentino e falta de empatia em alguns momentos.

10. CAPRICóRNIO
Sem dúvidas, as capricornianas são mulheres 

únicas. Focadas, metódicas e comprometidas, para 
elas a verdadeira realização e felicidade vêm, na 
maioria das vezes, da vida profissional, por isso se 
dedicam ao trabalho como ninguém.

Muitas vezes mandonas, impossíveis de agradar 
e eternamente ocupadas, essas mulheres não agra-
dam a todos nem fazem questão disso. O que mais 
importa para elas é sentirem-se satisfeitas consigo 
mesmas. Manipuladora quando necessário, elas sem-
pre convencem os outros a fazerem o que dizem, o 
que geralmente leva a um bom resultado para todos.

Pode ser difícil lidar com o seu orgulho, mas 
a sua companhia agradável e muito inspiradora faz 
tudo valer a pena no final.

Principais qualidades: comprometimento, 
amor-próprio e confiança.

Principais defeitos: exigentes ao extremo, críti-
cas excessivas, manipuladoras.

11. AqUÁRIO
Livres, atraentes e fiéis a quem são, essas mu-

lheres chamam a atenção por não querer agradar a 
ninguém e por valorizar mais a felicidade interior 
do que o prestígio da sociedade.

Gostam de descobrir coisas, de se aproximar do 
futuro e surpreender as pessoas ao seu redor com 
seus pensamentos bastante desenvolvidos e à frente 
de seu tempo. São humildes e agradáveis e, mesmo 
quando exageram no pensamento lógico e se esque-
cem de demonstrar que têm coração, são dignas de 
carinho e admiração.

Você jamais encontrará uma mulher seme-
lhante a uma aquariana, então valorize-a para 
que sua companhia não se torne apenas uma me-
mória distante.

Principais qualidades: liberdade, amor-próprio 
e inteligência.

Principais defeitos: frieza, racionalidade, dis-
tância emocional, em alguns momentos.

12. PEIXEs
Sonhadoras, femininas e de profundidade emo-

cional única, as piscianas são mulheres especiais. 
Elas adoram se dedicar a outras pessoas e demons-
trar o seu amor de maneiras incríveis.

São também bastante determinadas e, apesar de 
serem muito emocionais, não permitem que isso as 
atrapalhe na busca por seus sonhos e objetivos. São 
capazes de tudo por amor e personificam a compai-
xão.

Místicas, puras e cheias de amor para dar, as 
piscianas tornam-se inesquecíveis por trazer uma 
energia muito positiva para todos que cruzam seu 
caminho.

Principais qualidades: paixão, sensibilidade e 
determinação.

Principais defeitos: expectativas realistas, de-
pendência emocional e apego.



COZINHANDO COM ARTE

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...
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Frango desfiado à parmegiana.

Ingredientes
• 2 colheres (sopa) de azeite;
• 1 cebola em cubos;
• 4 dentes de alho picado;
• 1/2 xícara (chá) de extrato de tomate;
• 4 tomates maduros sem pele e sementes 

em cubos;
• Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto;
• 1 xícara (chá) de água;
• 1 colher (sopa) de manteiga;
• 2 xícaras (chá) de frango cozido e 

desfiado;
• 1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado;
• 4 colheres (sopa) de queijo parmesão 

ralado.

Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma panela, em fogo 

médio e refogue metade da cebola e do alho por 
3 minutos. Despeje o extrato e frite por 2 minu-
tos. Acrescente o tomate, sal, pimenta e a água. 
Cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em 
quando. Enquanto isso, derreta a manteiga em 
uma panela, em fogo médio e refogue o restan-
te da cebola e do alho até dourar. Acrescente 
o frango, sal, pimenta e refogue. Intercale em 
um refratário médio, camadas de frango e de 
mussarela, terminando em frango. Regue com 
o molho e polvilhe com a mussarela restante e 
o parmesão. Leve ao forno alto, preaquecido, 
por 10 minutos. Polvilhe com orégano e sirva.

Você não sabia, mas Marilia já produziu ônibus para diversas regiões do Brasil.

Já experimentou a receita de Frango desfiado à parmegiana? Além de molhadinho, é super 
saboroso! Saiba como preparar essa maravilha!


