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100 DIAS DE 2º MANDATO

Em todas as regiões da cidade, 
o questionamento é sobre 
a manutenção da limpeza e 

conservação das ruas não vista 
ainda neste ano de 2021.

Já estamos em abril de 2021 e até o momento, apesar do momento difícil pela qual todos 
nós estamos atravessando, a administração do prefeito Daniel Alonso em seu segundo 
mandato e, do vice Cicero do Ceasa parece ainda não ter entrado em campo. Confira a 

nossa patrulha pela cidade. Página 5

Equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) e da Secretaria de Saúde, 
iniciaram na última segunda-feira, 12, mais uma etapa do trabalho para distribuição de 

hipoclorito, produto a base de cloro que também está sendo utilizado para desinfecção de 
ruas no município. Página 06

Para que você possa evitar transtornos 
como resfriados e infecções constantes ou 
problemas de pele -cabelos fracos, fadiga 

ou cansaço (sintomas que podem estar 
entrelaçados com a imunidade baixa), 
separamos 15 hábitos para melhorar 
sua imunidade que podem ser mega 

uteis (principalmente em tempos de de 
pandemia).  Página 12

EM TEMPOS DE E-COMMERCE  
Vai vender? Saiba como 

anunciar produtos no 
Mercado Livre.

O crescimento do e-commerce também 
pode ser relacionado com a pandemia 

do coronavírus, que aqueceu o mercado 
de vendas online e despertou o interesse 

das pessoas a se tornarem anunciantes na 
plataforma. Página 10

A Companhia Municipal de Trânsito e 
Urbanização (CMTU) finalizou, no dia 19, 
o pregão presencial nº 347/2020, que tinha 
como objetivo contratar uma empresa para 

a elaboração dos projetos de reforma e 
ampliação do Terminal Urbano Central de 

Londrina. Página 4

HIGIENIZANDO COM O POVO  

Prefeitura de Lençóis Paulista  
e SAAE retomaram nesta 

segunda feira a distribuição 
do hipoclorito pelo Distrito de 

Alfredo Guedes.

PROTEJA SUA SAÚDE
15 hábitos para melhorar 

sua imunidade.

VALORIZANDO A CLASSE 
TRABALHADORA 

Definida empresa 
responsável para 

projetos de reforma e 
ampliação do Terminal 
Central da cidade de 

Londrina-PR.
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Já Jesus é quem satisfaz a nossa sede e 
fome espiritual. No Seu ensino sobre o “Pão 
da Vida” uma multidão O buscava porque 
tinha visto o milagre da multiplicação e fica-
ra satisfeita com os pães e peixes. 

Mas Jesus mostrou que mais importante 
do que o pão que dá vida ao corpo mortal, 
é o Pão que dá vida eternamente. Infeliz-
mente, esse ensino pareceu “duro” demais 
para muitos ouvintes (Jo. 6:60-66). Alguns 
ficaram escandalizados com as palavras do 
Senhor e deixaram de segui-lo.

As suas expectativas contavam apenas 
com o interesse natural imediato: a comida. 
Se esqueceram do seu estado de inanição es-
piritual e morte, longe de Deus.

De maneira semelhante, muitos vão até 
Cristo hoje em busca de soluções rápidas 
para seus problemas pessoais. Se esquecen-
do que o mais importante é ir até Jesus e 
crer Nele, para uma satisfação completa e 
eterna...

Quem lhe satisfaz?
• Reflita por um momento: quem ou o quê 

satisfaz o seu coração?
• Ore e busque a Jesus, assim como um fa-

minto busca por alimento...
• Lembre-se: provisões terrenas podem tra-

zer algum conforto, mas nunca a satisfa-
ção plena.

• Jesus é o bem maior capaz de preencher 
todo o vazio da sua vida.

• Hábitos pecaminosos dão a falsa sensação 
de felicidade, mas as suas consequências 
serão amargas. Ser feliz mesmo, só com 
Jesus!

Para Orar:
Senhor Deus, obrigado pelo Pão vivo que 
enviaste do Céu para nos alimentar com 
Vida em abundância! Jesus é a fonte de 

toda satisfação. Ajuda-me a ir a Ele com fé 
e alimentar-me da Sua Palavra diariamente. 

Eu te agradeço pela salvação e satisfação 
que tenho em Jesus Cristo. Por Ele eu serei 

a cada dia sustentado e mais feliz! 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

“Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. 
Quem vem a mim jamais terá fome, e quem 
crê em mim jamais terá sede.” João 6:35

O desperdício, a má gestão e a corrupção 
são os principais riscos que recaem sobre a 
utilização de dinheiros públicos nesta fase de 
resposta célere à crise sanitária, económica e 
financeira que advém da pandemia do novo co-
ronavírus, alerta o Tribunal de Contas. O orga-
nismo liderado por Vítor Caldeira defende que 
a rapidez da resposta “implica frequentemente 
a debilitação dos mecanismos de controlo e ac-
countability” (prestação de contas).

No relatório Riscos na Utilização de Re-
cursos Públicos na Gestão de Emergências - 
COVID 19, o Tribunal de Contas conclui que 
a gestão da crise e das medidas de emergência 
pode enfraquecer os controlos e a compliance 
(cumprimento das leis), que abrangem a contra-
tação pública e os sistemas de informação, e a 
transparência financeira, no que respeita à men-
suração dos custos e impactos das medidas de 
emergência e à prestação de contas.

Nesse sentido, alerta as entidades que gerem 
dinheiros públicos para os riscos identificados 
e para a aplicação de medidas que os evitem, 
com especial atenção “à clareza e coerência da 
legislação e regulamentação, à emissão de orien-
tações para a implementação harmonizada das 
medidas, ao estabelecimento de mecanismos 
de monitorização, à definição e coordenação de 
responsabilidades e à prevenção da duplicação 
de apoio”.

Advoga ainda que seja assegurado “o equi-
líbrio entre a necessidade de responder de for-
ma célere à crise e a salvaguarda dos princípios 
da transparência, integridade e responsabilidade 
inerentes a utilização dos recursos públicos”. No 
relatório, é ainda realçada a necessidade de do-
cumentar e fundamentar os processos isentos de 

visto, mas que carecem de remissão ao Tribunal 
de Contas.

Segundo a instituição, só o registo desagre-
gado das ações de implementação das medidas 
para fazer face à pandemia “possibilita o reporte, 
a responsabilidade e a prestação de contas pelos 
recursos utilizados e a avaliação do seu impacto 
em sede de finanças públicas e da respetiva sus-
tentabilidade”.

Os riscos detectados no relatório tiveram em 
conta recomendações e alertas internacionais, 
resultados de auditorias e outras ações de con-
trolo já realizadas. 

A exemplo de milhares de cidades, Marília 
não foge à regra e embora em uma audiência 
ocorrida na câmara municipal alguns números 
conflitantes tenham sido apresentados, há di-
versos questionamentos nas redes sociais prin-
cipalmente, sobre o que foi feito com o dinheiro 
enviado. 

Na câmara municipal de Marília, foi forma-
da uma comissão para o acompanhamento dos 
recursos enviados para a covid-19, no entanto, 
da sociedade em si, não consta nenhuma organi-
zação ou entidade para realizar um movimento 
paralelo de fiscalização.

Aliás, é interessante ressaltar que, também 
foi constituído um comitê de enfrentamento ao 
coronavírus com diversas personalidades, mas, 
nenhum sanitarista ou infectologista para a apre-
sentação de medidas mais eficazes. E por incrí-
vel que pareça, as cabeças pensantes em nenhum 
momento se preocuparam em constituir um co-
mitê de enfrentamento social e econômico, pois, 
o vírus da fome, do desemprego e da falência está 
batendo as portas de milhares de marilienses sem 
qualquer medida oriunda do paço municipal.

Satisfação em Cristo

Resposta à pandemia traz 
riscos de má gestão e 

corrupção do dinheiro público.

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!!!



NOVA TENDÊNCIA

A pandemia fez o e-commerce decolar. 
Ainda há fôlego para mais?

IN FOCO
Abril / 2021Página 3

Cornetadas do dedão

A pandemia mudou rapidamente nos-
so comportamento em relação ao universo 
online, e algumas mudanças provavelmente 
vieram para ficar. Tendências relacionadas a 
como trabalhamos, aprendemos e usamos a 
tecnologia estão mudando cada vez mais rá-
pido. Enquanto algumas já estavam crescen-
do antes mesmo deste cenário, vemos uma 
aceleração que levará a um possível “novo 
normal” mesmo após a crise.

Ainda que uma reação a curto prazo 
seja necessária para sobreviver, uma visão 
a longo prazo vai destacar quem serão os 
grandes líderes do mercado. O padrão — 
quase que necessário — aponta para em-
presas ousadas que investem de forma am-
biciosa e oportuna em suas plataformas de 
vendas on line. E isto serve para a realidade 
do comércio de Marília.

O setor de vendas on-line registrou um 

1-) O que você acha do reajuste 
no valor da tarifa do transporte 
coletivo para R$ 4,50? 

2-) Na sua opinião a atitude do 
vereador Féfin é para cassação?? 

3-) Qual a nota que você dá 
para a administração municipal 
no que diz respeito as medidas 
de enfrentamento e combate ao 
coronavírus??

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

5-) Você lembra das promessas 
realizadas em campanhas eleitorais 
que não foram cumpridas até hoje?

salto recorde em 2020, refletindo o aumen-
to na demanda por conta da pandemia de 
coronavírus e também o maior número de 
empresas que decidiram entrar no comér-
cio eletrônico.

Segundo levantamento da Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico (AB-
Comm), em parceria com a Neotrust, o cres-
cimento nas vendas foi de 68% na compara-
ção com 2019, elevando a participação do 
e-commerce no faturamento total do varejo, 
que passou de 5% no final de 2019 para um 
patamar acima de 10% em alguns meses do 
ano passado.

A associação estima que 20,2 milhões 
de consumidores realizaram pela primeira 
vez uma compra pela internet em 2020 e 
que 150 mil lojas passaram a vender tam-
bém por meio das plataformas digitais. Fo-
ram mais de 301 milhões de compras pela 
internet, com um valor médio de R$ 419, 
segundo o balanço.

“No auge da quarentena, com as pesso-
as tentando praticar o isolamento social, a 
gente chegou a ter o registro de uma nova 
loja virtual a cada minuto”, afirma Rodrigo 
Bandeira, vice-presidente da ABComm. “O 
setor enfrentou números nunca vistos antes, 
um crescimento repentino, não planejado e 
não esperado”, acrescentou.

O salto do comércio eletrônico em 2020 
foi o maior já visto no país, mas não há es-
tatísticas oficiais atualizadas sobre o avanço 
da participação desse canal nas vendas to-
tais do comércio.

Com base na última Pesquisa Anual de 
Comércio do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) e em dados da 
Receita Federal, a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) calcula que a participação das vendas 
pela internet no varejo brasileiro era de 3,8% 
em 2018 e atingiu pelo menos 6% em 2020.

Segundo a CNC, dados da Receita sobre 
notas fiscais eletrônicas mostram que o fa-
turamento real do e-commerce, descontada 
a inflação, avançou 37% ante 2019, totali-
zando valor um recorde de R$ 224,7 bilhões 
no ano passado.

“A gente percebe que há um processo de 
ganho de relevância das vendas online no 
total das vendas do varejo. O e-commerce 
passou a ser uma estratégia vital, em alguns 
casos até mesmo em termos de sobrevivên-
cia do estabelecimento”, afirma Fabio Ben-
tes, economista-chefe da CNC, destacando 
que os valores movimentados são ainda 
mais vultosos se considerados também 
o B2B (empresa para empresa) e o C2C 
(cliente para cliente).

Junto com o auxílio emergencial, o 
avanço do comércio eletrônico foi o que 
garantiu o varejo brasileiro fechar 2020 no 
azul, com alta de 1,2%, segundo dados do 
IBGE, em um ano em que a economia teve 
contração estimada em mais de 4%.

sETOR é DEsTAQUE TAMBéM NA 
CRIAÇÃO DE VAgAs

Com o “boom” das vendas on-line, as 
ocupações ligadas à expansão do comércio 

eletrônico também foram destaques na cria-
ção de vagas formais na pandemia.

Segundo a CNC, o cargo de auxiliar de 
logística foi a posição com maior cresci-
mento no saldo de postos de trabalho com 
carteira assinada no país em 2020, com alta 
de 28,1%. Ao todo, foram quase 20 mil va-
gas (19.276).

A abertura de novas vagas também foi 
expressiva para estoquistas (alta de 19,1%, 
com acréscimo de 12.304 vagas) e para 
embaladores de produtos (crescimento de 
12,7%, com 23.677 vagas) – taxas bem aci-
ma da variação média de 0,4% registrada no 
país, que fechou 2020 com um saldo de 142 
mil novos postos formais de trabalho.

A pandemia também acelerou o proces-
so de digitalização de muitas empresas. Se-
gundo a última pesquisa feita pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) sobre o impacto da Co-
vid, 70% dos micro e pequenos negócios 
passaram a utilizar a internet para potenciali-
zar suas vendas, com 23% deles optando por 
criar um site próprio para vendas on-line.

A consultoria Ebit/Nielsen projeta um 
crescimento de 26% no faturamento do co-
mércio eletrônico em 2021. Já a ABComm 
estima um avanço de 18% neste ano, desta-
cando as incertezas em torno do controle da 
pandemia e avanço da vacinação.



PRIMEIRA PARADA
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Investindo para melhorar a mobilidade 
urbana na capital sergipana, a Prefeitura de 
Aracaju está construindo, na área dos merca-
dos centrais, um novo terminal de integração 
do sistema de transporte público coletivo. A 
obra, que integra o Projeto de Mobilidade 
Urbana de Aracaju, está 41% concluída, e 
tem gerado expectativas de mais conforto e 
segurança entre os usuários do sistema.

Aracajuanos aprovam construção do novo 
Terminal de Integração do Mercado.

O projeto, que contempla a 
construção de cinco plataformas 
de embarque e desembarque, gui-
chês e catracas de acesso e saída, 
banheiros com acessibilidade, além 
de bicicletário e estacionamento, 
está sendo executado pela Empresa 
Municipal de Obras e Urbanização 
(Emurb), a partir um investimento 
de cerca de R$10,5 milhões, e tem 
prazo de conclusão previsto para 
junho deste ano.

Além de substituir o existente, 
o novo terminal funcionará como 

um centro unificador de todas as linhas de 
ônibus que fazem o trajeto das zonas Norte 
e Oeste para a zona Sul. Em sua estrutura, 
contará com pavimentação asfáltica que 
chegará a uma área de mais de 13 mil me-
tros quadrados nas áreas interna e externa, 
calçadas em concreto com mais de mil me-
tros quadrados e um telhado metálico com 
fechamento lateral, com oito mil metros 

A Companhia Municipal de Trânsito e Urba-
nização (CMTU) finalizou, no dia 19, o pregão 
presencial nº 347/2020, que tinha como objetivo 
contratar uma empresa para a elaboração dos pro-
jetos de reforma e ampliação do Terminal Urba-
no Central de Londrina. Vencido pelo consórcio 
Zocco Engebrazil Hidralon, único participante 
do certame, o processo licitatório foi arrematado 
por R$ 476.574,00, valor quase R$ 10 mil abaixo 
do teto previsto de R$ 486.300,00.

Com a homologação da proposta e assina-
tura do contrato, a CMTU espera agora a for-
malização do consórcio na Junta Comercial do 
Paraná, o que deve ocorrer dentro de 15 dias 
úteis. Depois disso, a companhia fará a emissão 
da ordem de serviço para o início dos trabalhos, 
que devem ser concluídos em um prazo máximo 
de 90 dias corridos.

Formado pelas empresas londrinenses LL 
Zocco Projetos, BV Engenharia Elétrica e Hidra-
lon, o consórcio ficará responsável por elaborar 
projetos, completos e aprovados, de instalações 
hidráulicas e de impermeabilização; instalações 
elétricas; cabeamento estruturado; fibra ótica; 

Definida empresa responsável 
para projetos de reforma e 

ampliação do Terminal Central 
da cidade de Londrina-PR.

alarmes; proteção contra des-
cargas atmosféricas; sonori-
zação e geração de energia 
com painéis fotovoltaicos.

Os serviços a serem rea-
lizados incluem ainda laudo 
de estabilidade das estruturas 
existentes e projeto de estru-
turas metálicas, de estruturas 
em concreto armado e de 
fundações; mais planejamen-
to de prevenção a incêndios; 
ar condicionado e ventilação 
mecânica; além de sinaliza-

ção e comunicação visual.
De acordo com o edital, todas as despesas 

diretas e indiretas decorrentes da execução do 
objeto licitado, como tributos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, ficarão a cargo do contratado. Tam-
bém estão implicadas eventuais taxas de admi-
nistração, frete, seguro e outros custos necessá-
rios ao cumprimento integral das determinações 
do pregão.

Para o diretor-presidente da CMTU, Mar-
celo Cortez, a contratação da entidade encarre-
gada da concepção dos projetos de reforma e 
ampliação do Terminal Central é mais um passo 
importante na modernização do transporte cole-
tivo em Londrina.

Segundo Cortez, após a conclusão dos traba-
lhos do consórcio, a intenção é licitar a execução 
das melhorias. “Os recursos para isso nós já te-
mos. Eles virão do Governo Federal, por meio de 
emenda parlamentar do deputado federal Filipe 
Barros. Queremos começar a reforma neste ano 
e, assim, beneficiar de maneira ampla todos os 
usuários do sistema”, afirmou.

A Prefeitura de Curitiba, no Paraná, e 
o BID (Banco Interamericano de Desen-
volvimento) deram início nesta semana ao 
processo de implantação do Novo Inter 2. 
O projeto contará com investimentos da or-
dem de US$ 133,4 milhões para a evolução 
do sistema de transporte público.

O Projeto de Aumento da Capacidade e 
Velocidade da Linha Direta Inter 2 envolve 
as duas linhas que mais transportam passa-
geiros na cidade fora do eixo estrutural: a 
Linha Direta Inter 2 (de Ligeirinho) e a Li-
nha do Interbairros II (paradora).

Atualmente, o Ligeirinho Inter 2 trans-
porta por dia 91 mil passageiros e o Inter-
bairros II, 64 mil por dia. Com o projeto, 
as duas linhas deverão passar dos atuais 155 
mil passageiros transportados diariamente 
para 181 mil, segundo a Prefeitura. O Inter 
2 percorre itinerário circular numa extensão 
de 38 quilômetros, passando por 28 bairros 
de Curitiba numa área de abrangência de 
580 mil habitantes.

O projeto também prevê a operação de 
ônibus elétricos. A nova lógica proposta 

Curitiba (PR) e BID dão início à 
implantação do Novo Inter 2, com 
investimento de US$ 133,4 milhões 

na melhoria do TP Coletivo.
para os serviços de transporte de 
Curitiba envolve a descarboniza-
rão da frota, a atração de novos 
usuários ao transporte público, a 
promoção da mobilidade ativa e 
a disseminação da cultura de ges-
tão de dados e inovação, com a 
utilização de novas tecnologias.

INVEsTIMENTOs E 
PRAZOs

Do total de investimentos, 
US$ 106,7 milhões serão finan-

ciados pelo BID e US$ 26,7 milhões virão 
de contrapartidas do município.

A Prefeitura detalhou que o empréstimo 
será desembolsado dentro do período de 
cinco anos, com prazo de amortização de 25 
anos e período de carência é de 5,5 anos.

Parte dos projetos executivos do Novo 
Inter 2 estão sendo contratados pelo municí-
pio. São cinco lotes de licitação que envol-
vem sete projetos, com tempo de execução 
de 12 meses cada.

Somente com os projetos executivos 
concluídos será possível licitar as obras. A 
estimativa de conclusão das obras é de 36 
meses.

“É o momento de ajustar as métricas e 
objetivos face às mudanças que ocorreram 
no trajeto, tendo em vista a pandemia e uma 
série de externalidades que influenciam no 
processo. É necessário definir o que po-
demos fazer hoje para não ter problemas 
adiante, bem como definir ações para fazer 
cumprir o planejamento”, observou a chefe 
da missão do BID e especialista em Trans-
portes Ana Beatriz Figueiredo de Castro.

quadrados de proteção metálica horizontal 
e vertical.

A melhoria do serviço de transporte já é 
esperada pela vendedora Verônica dos San-
tos, que trabalha no Terminal do Mercado 
há nove anos, sendo, segundo ela, uma das 
primeiras comerciantes do local. De acordo 
com Verônica, o novo terminal poderá pro-
porcionar mais segurança. “Vai ser melhor 
para todos, tanto para os funcionários, quan-
to para os usuários. Uma outra estrutura, eu 
acho que vai ter mais segurança”, disse a 
comerciante.

Quem também aprova a construção do 
terminal é Jane Neide Rodrigues, que co-
mercializa lanches na região. Para ela, a 
amplitude do espaço contribuirá para seu 
trabalho e, além disso, trará conforto para os 
usuários. “Eu acho que vai ser melhor para 
a população e também para os vendedores. 
É maior, vai ter mais espaço e vai ter mais 
conforto e segurança. É isso que eu vejo 
pela estrutura dele”, afirma.

Usuária frequente do transporte públi-
co, principalmente na região do terminal 
do Mercado, Joyce da Silva, que passa pelo 
local diariamente para ir trabalhar, também 
destacou que se sentirá mais segura com a 
nova estrutura. “Estou sempre passando 
pelo terminal para ir embora, pegar ônibus 
para ir ao trabalho. Esse daqui já está antigo, 
não tem a mesma estrutura de antes. Acre-
dito que vou me sentir mais segura”, conta 
a usuária.

Além de trabalhar como motorista, José 
Santos frequenta o terminal do Mercado há 
cerca de dez anos. Elogiando a obra, o con-
dutor ressalta que ela acompanha a série de 
melhorias que vêm sendo feitas em Aracaju. 
“Se é para melhorar, está de parabéns, por-
que esse que tem já precisava de manuten-
ção. Como a cidade está evoluindo, é um ne-
gócio que está acompanhando a cidade, uma 
melhoria para o setor de transporte, para as 
pessoas que pegam ônibus terem mais co-
modidade, mais conforto”, pontua José.
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ABANDONO
Em todas as regiões da cidade, o questionamento 
é sobre a manutenção da limpeza e conservação 

das ruas não vista ainda neste ano de 2021.

ACONTECE MARÍLIA

Já estamos em abril de 2021 e até o mo-
mento, apesar do momento difícil pela qual 
todos nós estamos atravessando, a adminis-
tração do prefeito Daniel Alonso em seu se-
gundo mandato e, do vice Cicero do Ceasa 
parece ainda não ter entrado em campo.

O raciocínio se justifica em apenas al-
gumas voltas em nossa tradicional patrulha 
pelos bairros nas mais diversas regiões da 
cidade. Ruas esburacadas e praticamente 
intransitáveis principalmente em bairros da 
zona sul, mato alto em vias e até em pré-
dio públicos como por exemplo unidades de 
saúde, são alguns exemplos.

Cria-se um grande questionamento. Se o 
poder executivo está focando todas as suas 
atenções para as ações de combate ao coro-
navírus, que por sinal também são questio-
nadas, a pergunta que fica é; Até as secreta-
rias estão impedidas de realizar suas funções 
em uma cidade praticamente abandonada???

É preciso atenção e bastante cuidado ao 
transitar ou dirigir por exemplo pelo trecho 
de acesso do Jd. Olinda (Bandeirantes) ao 
Jardim América IV. O mato alto na calçada 
chega a dois metros de altura, e a vegetação 
de uma mata em área de APP está invadindo 
já parte da rua. Estamos falando de uma tre-
cho na rua Alexandre Guizardi, onde a situ-
ação é de insegurança e riscos à população.

partidário e, que isso fique bem claro, já é 
notório que a cidade de Marília já a déca-
das carece de um prefeito com outro perfil. 
Alguém que não se preocupe apenas em 
programar sessões de dança nos bairros, 
afastando a população para não reclamar da 
ausência de políticas e cercado de puxa-sa-
cos oficiais. Alguém que mostre um mínimo 
de preocupação com a falta de vagas nas 
escolas, com o gosto horrível da água que 
sai das torneiras, com o péssimo transporte 
coletivo, com o lixo que se acumula na rua, 
com as praças e parques sem iluminação, 
com a falta de médicos e com a geração de 
empregos.

Nas gestões anteriores, os recursos eram 
desviados para outros setores, mas eles ainda 
existiam. Ainda que de forma insignificante. 
Sem grandes obras, sem grandes estações de 
bombeamento de água, sem a construção de 
escolas, sem cuidado especial com o meio 
ambiente e sem a compra de lâmpadas para 
a iluminação pública. Os investimentos fo-
ram reduzidos, mas apareciam pulverizados 
em alguma obra ou no anúncio da pintura de 
alguma faixa de pedestre. 

Já se passaram 100 dias do segundo 
mandato, ou seja, após 1460 dias da primei-
ra gestão que somente entregou algumas 
obras não acabadas da gestão interior e pon-
tuou em outras como iluminação e a tal obra 
do século dom 100% do esgoto tratado, na 
qual mais uma vez, com uma propaganda 
enganosa, pois não se atingiu ainda o divul-
gado percentual. Neste ano de 2021, nem 
um ato ou grande ação, que pelo menos po-
deria ser amenizada se estivesse realizando 
o básico que é justamente a limpeza pública 
e conservação das ruas.

ABANDONO
Para a comerciária F. S., de 34 anos, o 

abandono do local compromete a segurança. 
“Nunca sabemos o que pode sair do meio do 
mato. É preciso alerta constante”.

A situação está precária na região há 
mais de seis meses. Já o professor de educa-
ção física, S. M, 42 anos, alerta: “Além de 
toda insegurança, ainda temos o prejuízo no 
trânsito: a via é de mão dupla, mas o mato 
chega até a rua, atrapalha o fluxo de veícu-
los e não permite sequer estacionamento. 
Alguns carros já foram riscados pelos ga-
lhos”, conta.

Já do outro lado da cidade, no extremo 
da zona sul, os moradores do bairro Rubens 
de A. Izique (altos da Nova Marilia), se di-
zem abandonados e sofrendo com o descaso 
do poder público. Ruas sem condições de 
tráfego; falta de água nas residências, são 
algumas das reclamações dos moradores, 
relatadas e recentemente divulgadas em um 
vídeo da câmera cidadã do JORNAL DO 
ÔNIBUS DE MARILIA.

Segundo o relato, os moradores estão 
cansados de pedir, até mesmo socorro para 
o prefeito do município, mas os problemas 
persistem. “Aqui em nosso bairro a pre-
feitura não faz porque não quer. O uso de 
máquina de terraplanagem e caminhões de 

cascalho já resolveria parte do problema. 
Na zona norte, nos deparamos com o 

descaso até mesmo nas unidades de saúde, o 
que aliás ocorre em toda a cidade. A impres-
são que se tem é que; deu um pane geral na 
secretaria responsável, logo após o período 
eleitoral.

Sem qualquer posicionamento político 
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Equipes do Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos (SAAE) e da Secretaria de Saúde, 
iniciaram na última segunda-feira, 12, mais 
uma etapa do trabalho para distribuição de 
hipoclorito, produto a base de cloro que 
também está sendo utilizado para desinfec-
ção de ruas no município.

Os agentes comunitários da Secretaria 
de Saúde vão orientar os moradores por 
meio de panfletos informando os cuidados 
para utilização do produto. Os moradores 
que não residem nos bairros atendidos nesta 
etapa, podem procurar o ponto de distribui-
ção mais próximo de sua residência para re-
tirar o hipoclorito, informa o SAAE.

COMO EfETUAR A hIgIENIZAÇÃO
Os moradores devem higienizar chaves, 

maçanetas, mesas, cadeiras, lugares onde as 
mãos são colocadas e embalagens de produ-

Proposta foi protocolada na Câmara Mu-
nicipal de Ribeirão Preto e ainda passar por 
comissões permanentes antes de ser votada

O vereador Brando Veiga (REP) proto-
colou um projeto de lei na Câmara Munici-
pal de Ribeirão Preto que proíbe a realiza-
ção de “danças pornográficas” em eventos 
escolares. No entanto, o projeto não cita 
exemplos de danças que seriam enquadra-
das nesta situação. 

De acordo com a proposta, fica proibido 
a realização de coreografias obscenas, por-
nográficas ou que exponham às crianças de 
até 12 anos de idade. A proposta afirma que 
é considerado “pornográfico” ou “obsceno” 
coreografias que incitem a prática de relação 
sexual.  

O texto ainda afirma que as escolas po-
derão incluir no projeto pedagógico medidas 

Projeto proíbe ‘danças 
pornográficas’ em escolas de 

Ribeirão Preto.

tos comprados em supermercados. Para rea-
lizar a desinfecção, é preciso umedecer um 
pano limpo na solução e aplicar nas super-
fícies citadas. Para cada superfície, deve ser 
usado um novo pano. O produto não deve 
ser aplicado em celulares.

Na entrada da casa, os moradores devem 
umedecer um pano limpo com a solução e 
colocar após a porta. Ao entrar, passe sobre 
o pano as solas do seu sapato.

Para pessoas alérgicas ao componente da 
água sanitária, a Secretaria de Saúde orienta 
a aplicação em um borrifador. Aplique a so-
lução na superfície e após 15 – 20 segundos 
retire o excesso com um pano seco e limpo.

Para a limpeza de banheiros e áreas 
abertas como quintais, aplicar diretamen-
te no piso. Após a aplicação, enxaguar 
com água limpa e se necessário, secar 
com pano limpo.

O Grupo Madero, que tem uma rede 
de mais de 140 restaurantes em 16 esta-
dos, anunciou que vai instalar uma uni-

Grupo anuncia investimento de R$ 4 milhões em Araçatuba.

de conscientização, prevenção e combate a 
exposição de atos que incitem a erotização 
infantil. A fiscalização ficaria a cargo de 
qualquer pessoa.  

Na justificativa do projeto, o parlamen-
tar diz que o projeto não tem o objetivo de 
isolar a criança de sua sexualidade, mas evi-
tar que fatores externos “influenciem nega-
tivamente a forma como ela entende o afeto 
e o amor”.  

“As escolas têm um papel de suma im-
portância na conscientização e construção 
do ser, por isso deve inserir em suas ativi-
dades culturais e pedagógicos mecanismos 
que resguardem a fase precoce dos menores 
impúberes”, escreveu na justificativa.  

O texto ainda precisa tramitar nas co-
missões permanentes da Câmara Municipal 
antes de ir para votação.

Prefeitura de Lençóis Paulista e 
SAAE retomam nesta segunda 

distribuição do hipoclorito pelo 
Distrito de Alfredo Guedes.

com certeza, já temos certo que vamos 
abrir o Jerônimo Track”, afirmou Forte, 
que esteve também no gabinete do prefei-
to Dilador Borges, que deu as boas-vin-
das aos investidores e colocou a cidade à 
disposição.

 “Ficamos felizes demais com a no-
tícia do investimento, mesmo em plena 
pandemia. Para Araçatuba é um grande 
presente e estamos à disposição”, disse 
Dilador, que destacou o trabalho que tem 
sido feito pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Relações do Trabalho 
na busca por investidores. O secretário de 
Desenvolvimento de Araçatuba, Marcelo 
Astolphi Mazzei, enfatizou que o Grupo 
Madero é muito grande em todo o país e 
que a escolha por Araçatuba demonstra 
que a cidade tem mantido seu crescimen-
to mesmo durante o período pandêmico.

dade em Araçatuba. O investimento é de 
R$ 4 milhões. Serão gerados de 25 a 30 
empregos. A cidade vai receber a marca 

Jerônimo Track, que adota o moderno 
modelo container e com estrutura de dri-
ve thru para atendimento dos cientes.

As obras vão começar em setembro e 
a inauguração será no primeiro bimestre 
no próximo ano. A previsão de fatura-
mento mensal é de R$ 500 mil. Em visita 
a Araçatuba na manhã de ontem, o diretor 
de expansão do grupo, Paulo Forte, visi-
tou os locais que estão sendo estudados 
pelo grupo para receber o investimento.

 Dois terrenos estão sendo conside-
rados. Um deles fica na avenida Brasília 
e outro na avenida Joaquim Pompeu de 
Toledo. “Estivemos visitando a cidade e 
não descartamos ainda ampliar, em breve, 
os investimentos, trazendo uma segunda 
unidade, do Madero. Ai valores do inves-
timento seriam dobrados e poderíamos 
gerar, ao todo, até 60 empregos. Mas, 

Câmara Municipal de Ribeirão Preto.
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Mais de um milhão de trabalhadores não sacaram PIS/PASEP.
Abono salarial de 2019 não foi afetado 

pela mudança das regras de saque, anuncia-
das em março, que vale apenas para o calen-
dário de 2020 

O Benefício Mais de um milhão de tra-
balhadores e trabalhadoras que ainda não 
sacaram o abono salarial do PIS/Pasep re-
ferente ao ano de 2019, têm até o dia 30 de 
junho para receber o benefício nas datas 
programadas no calendário.

Quem trabalhou com carteira assinada 
ou tem registro de funcionário de órgão pú-
blico nos anos de 2018 e 2019 tem direito 
ao abono este ano. Para isso, basta ir a uma 
agência da Caixa ou do Banco do Brasil e 
sacar o dinheiro. O valor do abono do PIS/
Pasep é de até um salário mínimo (R$ 1.100)

A mudança das regras, anunciadas em 
março, vale apenas para o calendário de 
2020, mas cerca de 887 mil trabalhadores 
com direito ao PIS ainda não foram sacar o 
benefício referente a 2019.  Segundo a Cai-
xa Econômica Federal, o total de recursos 
à espera dos seus donos é de R$ 625,9 mi-
lhões. Nos anos anteriores, cerca de 1,9 mi-
lhão de trabalhadores não sacaram o abono 
do PIS – eles deixaram R$ 1,2 bilhão para 
os cofres públicos.

Os trabalhadores com direito ao Pasep 
também deixaram de sacar os benefícios. 
Cerca de 208 mil pessoas registradas como 
funcionários de órgão público não sacaram o 
abono referente ao ano-base 2019 - o saldo é 
de R$ 96 milhões de reais, segundo o Banco 
do Brasil. Outros 367 mil beneficiários dei-
xaram de sacar o dinheiro do ano-base 2018, 
o que correspondente a R$ 295 milhões.

CONfIRA QUEM TEM DIREITO E 
CALENDÁRIO DE sAQUE

QUEM TEM DIREITO AO PIs?
Têm direito ao abono salarial do PIS 

quem trabalhou com carteira assinada ao 
menos 30 dias no ano de 2019, na iniciativa 
privada, com renda média máxima de dois 
salários mínimos.

QUEM TEM DIREITO AO PAsEP
Têm direito ao abono salarial do Pasep 

servidores públicos que estejam cadastrados 
no programa há pelos menos cinco anos, 
com renda média mensal de até dois salários 
mínimos, no ano base.

Se você se encaixa nesses requisitos, veja 
no final do texto os calendários de prazos e 
data limite para o saque do PIS e do Pasep.

QUANTO O TRABALhADOR VAI 
RECEBER

Têm direito a um salário mínimo, aque-
les que trabalharam em empregos formais 
durante os 12 meses do ano de 2019 e ga-

nharam até dois salários mínimos.
Os demais trabalhadores, ou seja, aque-

les que trabalharam menos tempo, o cálculo 
do valor é proporcional.

Para saber o valor que você tem direito, 
divida o valor do salário mínimo (1.100) 
por 12 (igual a 92) e multiplique pelo nú-
mero de meses trabalhados. Se você traba-
lhou um mês, receberá R$ 92, dois meses 
R$ 184 e assim sucessivamente. Veja na 
tabela abaixo.

COMO sACAR?
O pagamento do abono pode ser feito 

por meio de crédito em conta individual, 
caso o trabalhador seja correntista na Caixa 
Econômica Federal.

Pode ser sacado também nos terminais 
eletrônicos da Caixa, Correspondentes Caixa 
Aqui e Loterias e com o Cartão do Cidadão.

O saque pode ainda ser feito diretamente 
em uma agência da CEF, na boca do caixa.

Documentos que podem ser apresenta-
dos na hora do saque
• Carteira de Identidade
• Carteira de Habilitação (modelo novo)
• Carteira Funcional reconhecida por 
Decreto
• Identidade Militar
• Carteira de Identidade de Estrangeiros
• Passaporte emitido no Brasil ou no 
exterior

sE EU NÃO sACAR, O VALOR sE 
ACUMULA?

Não. Caso o trabalhador deixe de sacar 
o abono do PIS, dentro do prazo estipulado, 
o valor é devolvido ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), e só poderá ser sacado 
posteriormente por meio de ação judicial.

COTAs DE PIs
É importante não confundir as cotas com 

o abono de um salário mínimo. As cotas do 
fundo PIS/PASEP se referem ao saldo resi-
dual de valores creditados a quem trabalhou 
com carteira assinada entre os anos de 1971 
e 1988.

Para quem possui conta corrente ou 
poupança, individual e com saldo, na Caixa 
Federal, o crédito é feito automaticamente. 
É possível consultar as Cotas de PIS pelo 
portal da Caixa (caixa.gov.br/PIS) ou pelo 
App Caixa FGTS, disponível para Android 
e Iphone.

O QUE é O PIs/PAsEP
O Programa de Integração Social foi ins-

tituído em pela Lei 1970 e consiste no paga-
mento do abono salarial aos trabalhadores, 
com recursos captados por uma contribui-
ção mensal feita pelos empregadores ao 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Para evitar demissões durante a pan-
demia, o Programa Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e da Renda poderá ser 
reestabelecido por mais 180 dias. É o que 
propõe um projeto de lei (PL) do senador 
Rogério Carvalho (PT-SE). Pela proposta, 
as empresas, em vez de demitirem, podem 
fazer acordos com os empregados para re-
duzir salário, jornada ou suspender o con-
trato de trabalho, repetindo as medidas da 

Regras e duração do programa de Redução de jornada e salário.
(MP) 936 e que perderam a validade em 31 
de dezembro de 2020.

Para que seja possível evitar demissões 
em massa durante o período de pandemia, o 
Governo Federal volta a trabalhar na reedi-
ção do Programa Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e da Renda. A medida que 
resultou na preservação de pelo menos 10 
milhões de empregados conforme informa-
do pelo ministério da Economia. Esse ano 
tem como expectativa de preservar ao me-
nos 4 milhões de empregos.

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) 
pede através de um projeto de lei que a 
medida seja reestabelecida por 180 dias 
repetindo as medidas da (MP) 936 e ain-
da observa que o processo de retomada da 
normalidade será demorado e o isolamen-
to social ainda é extremamente necessário 
para evitar o contágio da Covid-19, o que 
continuará afetando as empresas por algum 
tempo.

“Nesse sentido, apresentamos o presen-
te projeto de lei que visa restabelecer os 
termos da (MP) 936/2020, visando socor-
rer empresas, especialmente as pequenas e 
médias, na solução de um dos seus maiores 
problemas, a quitação da folha de pagamen-
to. Deste modo, atuamos nos dois lados do 

problema, na manutenção do emprego for-
mal e na sobrevivência das empresas”, ar-
gumentou o senador.

DURAÇÃO DO PROgRAMA DE 
REDUÇÃO DE JORNADA E sALÁRIO

Para o Governo Federal, a expectativa 
é que a medida possa valer por quatro me-
ses, tendo validade entre os meses de abril a 
agosto, podendo assim preservar ao menos 
4 milhões de empregos e tendo um custo 
operacional de R$ 10 bilhões. No entanto, o 
projeto de lei do senador Rogério Carvalho 
pede a liberação da medida por 180 dias, o 
que ainda aguarda tramitação no Senado.

A medida ainda não foi liberada, pois a 
proposta de flexibilização do Orçamento, 
enviada pelo presidente Jair Bolsonaro ao 
Senado para que seja possível liberar a re-
edição da Medida Provisória (MP) 936 que 
criou em 2020 o programa de manutenção 
do emprego e renda mais conhecido como 
(BEm) foi adiada para votação somente na 
próxima semana.

COMO fUNCIONA O PROgRAMA?
O Programa Emergencial de Manuten-

ção do Emprego e da Renda, mais conhe-
cido como BEm prevê que empregadores e 
empregados firmem acordos de redução de 

jornada e salários ou de suspensão de con-
trato para evitar demissões e já vinha sendo 
demandado por alguns setores.

Os acordos entre empregados e empre-
gadores ocorre de forma proporcional e 
pode ser de 25%, 50% ou ainda 70%, veja à 
seguir como funciona:
• Redução de Jornada e Salário em 25%
Caso o trabalhador e a empresa acorda-
rem na redução de jornada e salário em 
25% – A empresa paga 75% do salário e o 
governo os outros 25%.
• Redução de Jornada e Salário em 50%
Se o trabalhador e a empresa acordarem na 
redução da jornada e salário em 50% – A 
empresa paga 50% do salário e o governo 
os outros 50%
• Redução de Jornada e Salário em 70%
Se o trabalhador e a empresa acordarem na 
redução de jornada e salário em 70% – A 
empresa paga 30% do salário e o governo 
os outros 70%
• Suspensão temporária do contrato de 

trabalho
Quando o empregado e empregador 
aceitam o acordo de suspensão temporária 
de contrato de trabalho, o pagamento dos 
salários ao trabalhador irá variar de acordo 
com o faturamento da empresa.
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Como fica o turismo em 2021?
Principais Tendências e Desafios.

Com voos 2020 foi o ano mais duro para 
o setor de turismo em toda sua história. A 
pandemia nos pegou de surpresa em março, 
e os estudos nos mostravam que a recupe-
ração seria gradua e lenta. Mas não imagi-
namos que outros fatores complicadores po-
deriam surgir pelo caminho, prologando por 
tanto tempo o cenário de incertezas. Passa-
porte sanitário digital, exigências de testes, 
regras governamentais e das companhias aé-
reas que mudam do dia para a noite, dentre 
outros, dificultam a retomada da confiança, 
por parte dos viajantes. Consequentemente, 
complicam demais o planejamento e toma-
da de decisões dos empresários e gestores 
do turismo. Então, como fica o turismo em 
2021? O que podemos esperar? E, principal-
mente, como podemos nos preparar?

Tenho lido diversos estudos que apon-
tam as principais tendências do turismo, 
com intuito de te ajudar a entender como 
fica o turismo em 2021. Tenho consultado 
tantas fontes, que logo deve ser um eBook 
com a curadoria desse assunto que tanto nos 
interessa.

Neste artigo, pretendo mostrar os as-
pectos chave do turismo em 2021, para que 
você possa enxergar os melhores caminhos 
para a sua empresa.

COMO fICA O TURIsMO EM 2021?
A tão esperada vacina prometia resolver 

(todos) os nossos problemas. Mas o que ain-
da vemos, nesse início de 2021, é que não 
existem tanta certeza assim para a volta à 
“normalidade”. Além do tempo para vacinar 
todo o planeta, não sabemos com exatidão 
a duração da sua proteção, nem a eficácia 
para as novas cepas. Portanto, muita coisa 
que vimos em 2020 deve permanecer ou 
acentuar em 2021. Vamos lá!

VIAgENs DE LAZER PUXAM A 
RECUPERAÇÃO

As viagens de lazer lideram a decola-
gem, já que as viagens de negócios perma-
necem contidas, apesar da pré-disposição 
dos turistas corporativos colocarem o “pé 
na estrada”. Nove de cada dez viajantes de 
negócios já estão dispostos a participar de 
eventos e reuniões presenciais, de acordo 
com pesquisa da Phocuswright.

Mas as empresas seguem receosas em 
incentivar seus funcionários a viajar. Assim, 
os eventos virtuais e híbridos continuarão 
substituindo algumas reuniões presenciais e 
eventos tradicionais em 2021.

Analistas da Oxford Economics apon-
tam que o valor do encontro pessoal para 
negócios e networking é o que puxará a vol-
ta das viagens de negócios gradualmente.  
No entanto, só chegaremos aos números de 
2019 a partir de 2024, como demonstrado 
no gráfico abaixo.

CREsCIMENTO DO TURIsMO DE 
LUXO

As empresas do segmento de luxo pu-
xam a retomada das atividades. Os viajan-
tes de luxo estão dispostos a pagar mais por 
serviços privados, experiências e exclusi-
vos, além das vantagens de estar em locais 
isolados.

Assim, ganham destaque os destinos 
remotos, que proporcionam contato com a 
natureza, experiências locais únicas, for-
necedores que cuidam do meio ambiente e 
comunidades e que oferecem conforto sem 
ostentação, mas com muita autenticidade.

CONfIRA As PRINCIPAIs 
TENDêNCIAs DO TURIsMO DE 

LUXO AQUI

sEgURANÇA
Temos falado há meses que a segurança 

é o principal atributo para a retomada das 
viagens. Uma vez que nos acostumamos 
com os procedimentos de segurança sanitá-
ria, não voltamos atrás.

Protocolos de limpeza, diretrizes de dis-
tanciamento social, uso obrigatório de más-
cara são algumas medidas que permanecem 
em 2021 (mesmo com a vacina). Além dis-
so, tecnologias que surgem para gerar via-
gens mais seguras são muito bem vindas. 
Check in e check out online, concierge no 
app do hotel, serviços de coleta de mala na 
casa do passageiro, biometria para identifi-
cação dos viajantes, etc…

O seu cliente precisa se sentir seguro para 
viajar. Divulgue destinos, hotéis e serviços 
que propiciem essa segurança, se você for 
agente de viagens. Mostre os cuidados com 
segurança no seu hotel, se você for hoteleiro.

sTAyCATIONs E WORKATIONs
Grande parte dos turistas ainda dará pre-

ferência aos destinos nacionais em 2021. 
Muitos optam por destinos bem próximos 
às suas residências ou até mesmo na própria 
cidade. Uma tendência que a pandemia ace-
lerou foi Staycation, que são férias em casa, 
do inglês (stay + vacations).

As férias nos moldes de workcations 
(work + vacations) também continuam em 
2021. O trabalho e o schooling permitiram 
que profissionais e alunos continuem suas 
rotinas em qualquer lugar.

Existem também os nômades digitais, 
que são as pessoas que trabalham remota-
mente e passam longas temporadas no mes-
mo local. Diversos países já estão oferecen-
do benefícios para atrair esses profissionais, 
como por exemplo Barbados, Bermudas, 
Espanha (Ilhas Canárias), dentre outros.

 
MAIs DIgITALIZAÇÃO

As tecnologias mais avançadas serão o 
principal aliado das empresas turísticas na 
recuperação da rentabilidade da era pré-

-covid. O uso das soluções tecnológicas de 
ponta pelas empresas e destinos turísticos, 
rumo à transformação digital do turismo, 
será como um divisor de águas no mercado.

Big Data, Inteligência Artificial, Inter-
net das Coisas, robótica, Realidade Virtual 
e Aumentada e etc. serão fatores chave para 
incentivar a retomada da atividade turística, 
conectar os viajantes e promover a diferen-
ciação no mercado turístico.

As empresas que apostam na transfor-
mação digital buscam vantagem competi-
tividade, que permitirá liderar nesse novo 
cinerário do Turismo 4.0.

O viajante 4.0, permanentemente conec-
tado, deixa rastros e muitas informações do 
seu relacionamento com as marcas. Assim, 
os grandes desafios residem em aprender a 
usar esses dados, oferecendo a melhor expe-
riência ao usuário e proporcionando as me-
lhores soluções para cada perfil de cliente.

 
A PREfERêNCIA POR DEsTINOs 

PRóXIMOs CONTINUA
Os viajantes escolherão destinos mais 

próximos de casa. As viagens domésticas 
seguem fortes em 2021, pois algumas restri-
ções de viagens internacionais permanece-
rão em vigor pelo menos boa parte do ano. 
Levará tempo para o viajante recuperar a 
sensação de segurança. Por isso, as viagens 
curtas serão preferidas, pois dão a percep-
ção de segurança, são mais acessíveis e per-
mitem mudanças de última hora. Os viajan-
tes continuam, em 2021, dando preferência 
às viagens rodoviárias, segundo estudo da 
Oxford Economics.

VIAgENs DE NATUREZA E MAIs 
CONsCIENTEs.

Os destinos de natureza continuam em 
alta em 2021. Os viajantes do mundo todo, 
de acordo com pesquisa realizada pela 
Booking com 28 mil turistas de 20 países, 
estão mais conscientes em relação às suas 
escolhas.

Atenção: cerca de 84% dos turistas bra-
sileiros esperam que as empresas ofereçam 
opções mais sustentáveis. Também conti-
nua a busca por destinos alternativos, para 
evitar lugares superlotados evitados por 
(59% dos entrevistados). Destinos mais 
conhecidos precisarão distribuir melhor os 
fluxos, ao mesmo tempo que os destinos 
menos consagrados continuam com gran-
de oportunidade de “crescer e aparecer” no 
mercado turístico.

COMO fICA O TURIsMO EM 2021?
Temos um ano desafiador pela frente. 

A vacinação não resolverá tudo no cur-
to prazo. Em 2021 teremos que ter visão, 
para enxergar as melhores oportunidades 
(há muitas), sabedoria, para tomar as de-
cisões certas e muita resiliência nos mo-
mentos desafiadores.



Abril / 2021Página 9

VITRINE
‘Top Gun 2’ e ‘Missão Impossível 7’ têm estreias adiadas novamente.

Ela viralizou após usar maquiagem para 
se transformar na Juliette do BBB 21.

A Nossa redação está simplesmente impres-
sionada com que a maquiadora Luciene Kiessi 
conseguiu fazer. Ela viralizou no Instagram após 
se montar de Juliette do BBB 21 e só podemos 
dizer que ficou igualzinha.

A maquiadora Luciene Kiessi deixou os 
usuários do Instagram espantados. Em série de 
vídeos publicados na rede social, a artista se 
transformou em Gilberto, Juliette e Sarah - e os 
resultados são de tirar o fôlego!

“Mais uma transformação que não estava nos 
planos! Mas algumas pessoas me pediram por-
que me acharam parecida com rainha do @bbb 
21 a maravilhosa @juliette.freire! Que honra! 

Amei fazê-la”, escreveu na legenda. 
Apesar até ser parecida com Juliette, Luciene 

provou que tem talento para virar qualquer pes-
soa - até Sarah Andrade.

Com 48 mil seguidores, ela utiliza a maquia-
gem para fazer diversas transformações, como 
Rafael Portugal, Gil do BBB e Sarah. Todos os 
trabalhos deixaram os seguidores realmente im-
pressionados.

“Mulher tu é demais”, “Menina que talento é 
esse”, “Ok, no começo eu achei que era vídeo já 
gravado da Juliette que ela deixou aqui fora kkkk 
sério. Parabéns pelo talento”, afirmaram alguns 
seguidores.

Por conta da pandemia de covid-19, a 
Paramount Pictures fez uma série de mu-
danças em seu calendário de lançamentos e 
fez novos adiamentos, incluindo de dois fil-
mes com Tom Cruise: ‘Top Gun 2’ e ‘Mis-
são Impossível 7’.

entre os arcos emocionais dos personagens 
e os de ação mais intensa, “para impactar e 
prender a atenção do espectador”. O filme 
tem grande elenco e conta com o retorno 
de Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving 
Rhames e Vanessa Kirby, que reprisam seus 
personagens na franquia.

OUTROs ATRAsOs DA 
PARAMOUNT

Além das produções estreladas por Tom 
Cruise, a Paramount anunciou novas datas 
para outros títulos: ‘G.I. Joe: Olhos de Co-
bra’ chega em 23 de julho de 2021, enquan-
to ‘Jackass’ estreia em 22 de julho deste 
ano. Um filme sobre o grupo Bee Gees tem 
data marcada para 4 de novembro de 2022.

Já a adaptação do jogo RPG ‘Dungeons 
& Dragons‘ chega aos cinemas em 3 de 
março de 2022. Outra novidade é o anúncio 
de um novo filme da franquia ‘Star Trek‘, 
ainda sem nome, para 9 de junho de 2023.

Hunt estreia apenas em 2022, no dia 27 de 
maio.

E por conta da mudança, o oitavo filme 
de ‘Missão Impossível’ também vai atrasar: 
7 de julho de 2023. As duas produções de-
veriam ser filmadas em sequência, mas o 
avanço da pandemia no mundo inteiro frus-
trou os planos.

Em ‘Top Gun 2’, Cruise retorna ao papel 
de Pete “Maverick” Mitchell. Nesta sequên-
cia do filme de 1986, ‘Ases Indomáveis’, o 
protagonista agora é um instrutor de voo na 
renomada academia “Top Gun”, ligada à 
Força Aérea norte-americana. Ele vai lide-
rar uma perigosa missão junto de seus gra-
duandos. Val Kilmer (‘Batman: Eternamen-
te’), que viveu Tom “Iceman” Kazansky na 
produção original, também retorna.

A trama de ‘Missão Impossível 7’ não 
foi divulgada oficialmente, mas segundo o 
diretor Christopher McQuarrie em entrevis-
ta ao site Deadline, a história será dividida 

Agora, a sequência tão aguardada de 
‘Ases Indomáveis’, batizada oficialmente 
de ‘Top Gun: Maverick’, será lançada em 
19 de novembro de 2021. A data prevista 
anteriormente era 22 de julho. Já o sétimo 
filme da franquia focada no agente Ethan 

Esta maquiadora deixou os internautas de queixo caído ao se transformar na Juliette 
do BBB 21
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Vai vender? Saiba como anunciar 
produtos no Mercado Livre.

O Mercado Livre existe desde 1999 e 
tem como intuito a democratização do co-
mércio eletrônico, ou seja, possibilitar que 
todos possam anunciar seus produtos de 
maneira simplificada, facilitando a conexão 
entre o vendedor e o cliente.

A plataforma nasceu na Argentina, mas 
hoje está presente em 18 países, se tornan-
do o maior marketplace da América Latina. 
Segundo o site oficial, o Mercado Livre re-
úne hoje mais de 60 milhões de ofertas de 
produtos, automóveis e serviços em tempo 
real e concretiza cerca de nove vendas por 
segundo.

O crescimento do e-commerce também 
pode ser relacionado com a pandemia do co-
ronavírus, que aqueceu o mercado de ven-
das online e despertou o interesse das pesso-
as a se tornarem anunciantes na plataforma.

COMO ANUNCIAR PRODUTOs NO 
MERCADO LIVRE

1 – Entre na sua conta no site do Merca-
do Livre e selecione a opção “Vender”;

2 – Defina o que deseja vender, é possí-
vel escolher entre produtos, imóveis, servi-
ços e veículos;

Os ataques cibernéticos seguem como 
uma grande ameaça para os profissionais 
em regime home office durante a pandemia 
de coronavírus. Não à toa, uma recente pes-
quisa da GreatHorn, empresa especializada 
em segurança virtual, constatou um grande 
receio do setor de segurança cibernética 
americano em relação à disseminação de e-
-mails infectados e malwares “escondidos” 
em hiperlinks.

De acordo com a pesquisa — que entre-
vistou 256 profissionais de segurança ciber-
nética dos Estados Unidos no final de março 
—, 52% dos entrevistados estão mais pre-
ocupados com conteúdos maliciosos envia-
dos por e-mail, enquanto 47% encontram-
-se receosos com hiperlinks infectados por 
malwares enviados por mensagens de ende-
reço eletrônico. E não é para menos.

Os ataques de phishing têm se tornado 
cada vez mais populares: a vítima abre o e-
-mail infectado por um malware e tem seus 
dados, senhas e detalhes de cartões de crédi-

Confira 3 dicas para evitar cair em golpes de e-mails com malwares.

to roubados pelos cibercriminosos. Em ou-
tros casos de ataques, computadores infecta-
dos por arquivos maliciosos são bloqueados 
e os malfeitores exigem resgate (geralmente 
em bitcoins) para normalizar o dispositivo.

Inclusive, a pesquisa da GreatHorn de-
tectou que 54% dos entrevistados admitiram 
que suas organizações foram alvos de ran-
somware no último ano. Destes, 66% paga-

3 – Crie um título para o seu anúncio. 
O Mercado Livre sugere uma estrutura sim-
ples: produto + marca + modelo + especifi-
cações que identifiquem o produto;

4 – Selecione qual categoria seu produto 
se adequa;

5 – Escolha se vai anunciar seu produto 
no catálogo ou na lista geral. A plataforma 

de venda recomenda o anúncio no catálogo, 
caso a opção esteja aparente;

6 – Preencha as especificações do seu 
produto e lembre de informar o estoque 
disponível, o código universal do produto e 
variações existentes. Também não esqueça 
de adicionar fotos do que estiver vendendo;

7 – Preencha a ficha técnica;
8 – Informe o valor que deseja vender o 

produto;
9 – Decida qual tipo de anúncio dese-

ja realizar. Existem três opções que só são 
pagas após a venda concluída: Grátis, Clás-
sico com exposição alta, e Premium com 
exposição máxima e parcelamento para os 
clientes;

10 – Conheça e decida a forma de envio 
do produto;

11 – Forneça informações comple-
mentares, como garantia, oferecimento 
de NF-e e etc;

12 – Revise todo seu texto e clique na 
opção “Anunciar” para que seu produto es-
teja disponível para compra.

Pronto! Agora você já sabe como anun-
ciar seus produtos no Mercado Livre e ga-
rantir suas vendas na plataforma online.

ram o resgate — algumas empresas desem-
bolsaram mais de US$ 1 milhão.

Por conta disso, é essencial que os pro-
fissionais sigam todos os protocolos de se-
gurança. As medidas tornam-se ainda mais 
imprescindíveis para indivíduos em home 
office, já que as conexões e computadores 
domésticos não possuem a mesma proteção 
cibernética vista nas empresas. Em busca 

de auxiliar os profissionais a se protegerem 
de malwares e outras infecções maliciosas, 
a GreatHorn listou três dicas simples que 
podem evitar novos casos de ataques ciber-
néticos.

INsPEÇÃO DE ANEXOs
Antes de mais nada, é importante estar 

atento a anexos enviados por e-mail, mesmo 
que venha de amigos. Vale ficar ligado ao 
endereço do remetente e ao nome do arqui-
vo.

Além disso, é imprescindível que o an-
tivírus esteja atualizado, já que ele pode im-
pedir que o malware realize conexões não 
autorizadas.

Alguns serviços de e-mail possuem an-
tivírus embutido ou ferramentas que fazem 
uma varredura prévia do anexo no e-mail. 
Caso o seu não disponha destes recursos, 
vale estudar uma migração de serviço.

INsPEÇÃO DE URLs
Outra dica é ficar atento aos hiperlinks 

recebidos. Como os cibercriminosos estão 
cada vez mais espertos, fica fácil de a vítima 
confundir os domínios, que parecem verda-
deiros.

Uma boa opção é usar serviços gratuitos 
— como o site Safe Web, do Norton, ou a 
página SiteAdvisor, do McAfee — que ve-
rificam se o link é seguro ou não.

DETECÇÃO COMPORTAMENTAL
Opte por softwares de segurança que 

realizam análises comportamentais. Essas 
ferramentas utilizam algoritmos de machine 
learning para analisar as comunicações fei-
tas entre remetentes e destinatários e detec-
tam qualquer sinal fora do padrão.

Para começar, clique em “Vender”, no menu que aparece na página inicial
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Novo programa social está pronto e deve 
ser lançado em alguns meses, diz Guedes.

Com 367,61 km² devastados na Amazô-
nia, março de 2021 teve o maior desmata-
mento para o mês na história do monitora-
mento feito pela plataforma Terra Brasilis. 
A ferramenta, desenvolvida pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), re-
úne alertas e monitora o desmatamento na 
região da Amazônia Legal desde 2015.

Até então, o mês de março com maior 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, 
disse que o novo programa social do go-
verno, conhecido como Renda Brasil, está 
pronto e deve ser lançado em alguns meses. 
Em evento virtual Itaú Latam Spring Mee-
tings, Guedes afirmou que o governo ouviu 
os especialistas que criaram o Bolsa Escola 
e o Bolsa Família para elaborar o programa, 
mas que a tarefa será do ministro da Cidada-
nia, João Roma, que também fará sugestões 
para aprimorar a proposta

Guedes disse ainda que o governo não 
abandonou a ideia de criar um imposto so-
bre operações digitais.

Segundo ele, o tributo poderá substituir 
sete taxas. “Mas não é hora de falar sobre 
essa proposta, ainda teremos muitas conver-
sas sobre isso.”

ACORDO DO MERCOsUL COM A UE
O ministro da Economia disse ainda es-

perar um movimento importante em relação 
ao acordo entre Mercosul e União Europeia 

em breve. No evento virtual, ele afirmou 
que o Brasil perdeu participação no comér-
cio exterior nos últimos anos e que estar no 
bloco de países sul-americanos não colabo-
rou para que houvesse maior inserção inter-
nacional. “Acho que iremos na direção cor-
reta em termos de práticas e linguagem para 
o acordo com União Europeia”, comentou.

Guedes destacou que a Argentina tinha 
a maior renda per capita da América do Sul 
no início do século 20. Em seguida, disse 
que cabe aos países fazerem escolhas na di-
reção correta rumo a um maior crescimento 
econômico.

Sobre o Brasil, ele disse que o País per-
deu a dinâmica de crescimento nos últimos 
30 anos e que mesmo registrando gastos 
relevantes em educação na proporção do 
PIB, permanece entre os últimos no ranking 
do Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes (Pisa). “Não estou acusando 
ninguém, mas não estávamos andando na 
direção correta”, afirmou.

Saiba como março de 2021 tem recorde de 
desmatamento na Amazônia Legal.

desmatamento havia ocorrido em 2018, com 
357 km². No agregado do primeiro trimestre 
do ano, no entanto, 2021 aparece em quarto 
lugar, com 576 km² de desmatamento. Em 
primeiro, está 2020, com 797 km²; seguido 
por 2018 com 685 km² e 2016, com 644 km².

Em janeiro de 2021, o ano pareceu pro-
missor com diminuição no desmatamento 
na região da Amazônia Legal. Com 86 km², 

o mês neste ano registrou 69,7% menos do 
que o registrado no mesmo período no ano 
passado (284 km²).

Em fevereiro, o desmatamento voltou a 
crescer na região, chegando a 123 km². A área 
devastada teve aumento de 43% em um mês.

Quando comparado março deste ano 
com fevereiro, o mês anterior, o crescimen-
to é ainda maior: mais de 198%. Em relação 

ao mesmo mês em 2020, que teve 327 km² 
de desmatamento, o crescimento registrado 
foi de 12%

O Terra Brasilis reúne todos os avisos 
de desmatamento na região da Amazônia 
Legal desde agosto de 2015. Os dados deste 
levantamento abrangem áreas com: Desma-
tamento com Solo Exposto, Desmatamento 
com Vegetação e Mineração.



que está fazendo e como está reagindo fren-
te a determinado evento.” Diz a Dra. Carla 
Guth, psicóloga,

 11. Cuide dos seus pensamentos e do 
que sente sobre eles.

“Lembre-se que o estresse e ansieda-
de levaram nosso organismo a responder 
quimicamente”, diz Carla Guth, psicóloga. 
“Cuide das suas atitudes frente a situações, 
esteja atendo ao imediatismo”. 

12. Vitamina D, por favor!  
Tome sol diariamente, se possível. Pois 

a Vitamina D é um fator importante para 
nossa imunidade. 

13. Cuide do seu sono 
“O estresse pode ser desencadeado por 

condições desfavoráveis em qualquer cam-
po da vida além de levar a consequências fí-
sicas e emocionais. Ele leva a uma produção 
excessiva de cortisol que pode prejudicar a 
imunidade. 

Uma das atitudes frente ao estresse é a 
qualidade do sono, manter-se longe das te-
las antes de deitar, apostar em um ambiente 
escutei e tranquilo. Exercícios de respiração 
também podem ajudar”, diz Lívia Beraldo 
de Lima Basseres, psiquiatra e mestre em 
psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria pela 
Universidade de São Paulo. 

14. Perceba seu corpo diariamente
“Note como reage aos alimentos, se 

está evacuando diariamente, se tem do-
res recorrentes. Observe-se e adapte-se 
para evitar as coisas que estão te fazendo 
mal”, Carla 

15. Peça ajuda quando precisar.
Não, você não precisa passar por tudo 

sozinho. Ter uma boa rede de amigos e 
familiares próximos para te ajudar em 
momentos difíceis com apoio emocional 
pode sim ajudar em momentos difíceis 
com apoio emocional pode sim ajudar a 
sua saúde e consequentemente, sua imu-
nidade. 

“Atitudes simples e saudáveis no dia a 
dia, como tomar muita água, ter uma alimen-
tação saudável contendo carboidratos, prote-
ínas, vitaminas, sais minerais e gordura. 

A prática de exercício é uma das melho-
res saídas para a imunidade melhorar, fazer 
exercícios principalmente ao ar livre é uma 
ótima tática. 

Levar uma vida mais tranquila, sem 
estresse, com sono de qualidade, faz parte 
do conjunto de bem-estar que é necessá-
rio para a imunidade estar em dia”, acon-
selha Arthur. 
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SAÚDE E BEM ESTAR

15 hábitos para melhorar sua imunidade.
Com uma grande quantidade de células, o 

sistema imunológico tem como função prote-
ger o corpo de bactérias, vírus, doenças e ou-
tras coisas que afetam o corpo de uma forma 
ruim. Ele é a principal arma do nosso organis-
mo para nos manter saudáveis (quando cui-
dado da maneira certa). Para que você possa 
evitar transtornos como resfriados e infecções 
constantes ou problemas de pele -cabelos fra-
cos, fadiga ou cansaço (sintomas que podem 
estar entrelaçados com a imunidade baixa), 
separamos 15 hábitos para melhorar sua imu-
nidade que podem ser mega uteis (principal-
mente em tempos de pandemia). 

hÁBITOs PARA MELhORAR sUA 
IMUNIDADE

1-) Cuidado com os excessos
O equilíbrio é a chave para (quase) tudo 

nessa vida. Arthur Feltrin, médico especia-
lista em Longevidade Saudável afirma “A 
prática excessiva de atividades físicas pode 
levar a uma queda na imunidade. Excesso 
no álcool, falta de sono, má alimentação, es-
tresse, isso causa uma rotina desequilibrada 
que acaba ocasionando em uma má qualida-
de de estímulos.” 

2.) Exercite-se
Segundo Paulo Gentil, doutorado em ed. 

física e fundador da plataforma PERSON@
LL, alguns exercícios eficazes são:

• Uma caminhada de meia hora em um 
ritmo moderado;

• Treinos de musculação com mais carga 
e poucas repetições (4 a 6) e intervalos mais 
longos entre as séries (2 a 3 min); 

• Tiros bem curtinhos (10 seg ou menos) 
com descanso de pelo menos 8 vezes o tem-
po que passou em atividade. 

“O que sabemos é que treinos muito 
longos ou exaustivos e que geram elevado 
estresse metabólico deprimem a imunidade; 
enquanto os mais curtos, a estimulam. En-
tão, a orientação é fazer treinos de menos 
de 45 minutos e que não deixem você com 
aquela sensação de queimação nos múscu-
los e tampouco ofegante.” 

 3.  Evite a autoinoculação  
Ou seja, ato de levar as mãos aos olhos, 

nariz e boca. “O vírus entra no corpo pelas 
mucosas, por isso falamos de Zona T. Você 
faz um T na horizontal do seu rosto passan-
do pelos dois olhos, e na vertical você passa 
pelo nariz e boca. Essa é a porta de entrada 
para o vírus. Se você não tiver contato com 
o vírus nessa região, você não se contamina. 
Quando uma pessoa respira perto de uma 
outra pessoa infectada, o vírus vem transmi-
tindo por partículas no ar e entrando pelas 

mucosas.  O vírus vive mais tempo em algu-
mas superfícies sólidas do que no ar. No ar 
ele vai se precipitar ficando poucos minutos. 
Já nas superfícies sólidas, ele pode ficar por 
horas ou dias. Se você colocar a mão nes-
sa superfície contaminada e coçar o olho, o 
nariz ou colocar a mão na boca, você pode 
acabar se infectando.  Isso é a auto inocula-
ção. Por isso, é importante limpar essas su-
perfícies, os objetos, usar o álcool 70, lavar 
as mãos e até usar máscara”, diz Paulo. 

4. hidrate-se!
“O primeiro passo para fortalecer nossa 

imunidade é numa boa hidratação. A inges-
tão diária de água deve ser calculada de 35-
40ml por kg de peso, chegando ao ideal para 
manter o corpo 

o corpo saudável”, recomenda Ranay 
Tavares, nutricionista. 

5. fique de olho na sua alimentação  
“O corpo humano possui diversos me-

canismos para se proteger de eventuais ata-
ques de vírus, bactérias e micróbios que po-
dem causar doenças. 

Os chamados anticorpos são parte do 
nosso sistema imune e, sem eles, sofreríamos 
muito mais com qualquer tipo de infecção.  

Todos os alimentos que consumimos e 
as condições às quais submetemos o nosso 
corpo podem melhorar ou prejudicar a nossa 
imunidade. Uma alimentação variada e sau-
dável, rica em frutas, legumes e verduras e 
proteínas magras em quantidade adequada 
também contribuem para fortalecer o sistema 
imune”, diz Ranay Tavares, nutricionista. 

6. Invista no magnésio 
“Magnésio é um mineral que exerce im-

portante papel no fortalecimento do sistema 

imunológico. Principalmente quando asso-
ciado à outros micronutrientes, como: zin-
co, vitamina D e vitamina C.  

Os principais alimentos fonte de magné-
sio são: salmão, sardinha, abacate, oleagino-
sas, semente de abóbora e as leguminosas 
(feijão, grão de bico, lentilha, ervilha)”, co-
menta Luiza Lara, nutricionista... 

7. Cuidado com os industrializados 
“Tudo o que não for considerado ‘comi-

da de verdade’, se consumido com grande 
regularidade, pode comprometer nossas cé-
lulas de defesa e assim, prejudicar o sistema 
imunológico. Portanto, deve-se evitar ali-
mentos embutidos e ultraprocessados (salsi-
cha, linguiça, presunto, peito de peru, mor-
tadela.), açúcar e farinhas refinadas (pães, 
bolos, biscoitos, doces), frituras.” 

8. Cuide de suas emoções
“Se controlarmos melhor o nível de 

estresse e ansiedade que depositamos nos 
eventos, melhor será para nosso sistema 
imunológico. A ideia principal aqui è estar 
atento a quantidade de energia que coloco a 
disposição para realizar uma tarefa ou como 
reação a um determinado evento.” 

9. Permita-se ser mais flexível diante das 
tarefas, eventos e pressões do dia a dia.  

Quando a pressão das tarefas diárias for 
pesada demais, respire fundo e pense “qual 
é a minha meta para hoje?”; “o que preciso 
fazer hoje?” Muitas vezes podemos perce-
ber que algumas tarefas, podem sim, ser dei-
xadas para depois. 

10.  faça pausas
“Faça-as entre as atividades, de forma 

que saia do automático e passe a focar no 
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Mimar o cachorro pode até parecer uma 
coisa boa para a saúde do animal. Afinal, 
é uma forma que nós podemos demonstrar 
amor e carinho por eles, oferecendo um lar 
confortável e muito agradável, certo? Erra-
do! Infelizmente, mimar o cachorro é uma 
das piores coisas que você pode fazer no 
dia-a-dia com seu cão.

Muito embora a gente pense que mimar 
é bom porque são coisas boas e carinhosas 
que fazemos, é importante entender que 
qualquer comportamento exagerado pode 
gerar um desequilíbrio emocional. Nós já 
falamos sobre a saúde mental dos cachorros 
aqui no site e, lá, exploramos diversas ques-
tões que muitas vezes são “escondidas”, 
mas que estão diretamente ligadas a quali-
dade de vida do cão.

E comportamentos que mimam o ca-
chorro, infelizmente, podem fazer o ani-
mal ter uma série de problemas no futuro. 
Vamos entender mais sobre isso a partir de 
agora. Continue lendo.

Muitos tutores nem percebem, mas es-
tão mimando seu cachorro de maneira mui-
to perigosa. Uma simples atitude de atender 
o cão quando ele quer ou oferecer o espaço 
que ele pede, pode desencadear em muitos 
comportamentos negativos no longo prazo. 
Por mais que isto gere uma sensação posi-
tiva em nós (pois gostamos de saber que o 
cão está confortável e feliz), o cão não fica 
nada feliz.

Isso mesmo: o seu cachorro não está fe-
liz quando está mimado. Afinal, esta é uma 
situação que envolve diversas coisas que 
ele não gosta do ponto de vista comporta-
mental. Ele vai se sentir ansioso, estressado, 
triste, enérgico em momentos que não de-
veria estar, etc. Então, se você está come-
tendo algumas dessas atitudes, é importante 
reconsiderar. Veja:
• Passear no horário que ele quer;
• Não deixá-lo farejar e conhecer o 
ambiente externo;
• Dar comida quando ele pedir;
• Deixá-lo subir na cama ou sofá quando 
ele quer;
• Falar frases longas e complexas achando 
que ele vai entender;
• Humanizar demais o cachorro;

Você comete algum destes equívocos 
na hora de cuidar do seu cão? Então, 
vamos entender um pouco mais sobre cada 
situação e aprender o que você pode fazer 
para contornar o problema e não deixar seu 
cão mimado ou com manias caninas que, 
depois, serão difíceis de tirar. Acompanhe.

Mimar o cachorro
Passear no horário que ele quer

A gente sempre vai querer ver o nos-
so cachorro feliz e satisfeito. Isto faz parte 

Será que você está mimando seu cachorro demais?

do nosso jeito de ser e de cuidar. E mui-
tas vezes, dizer não é algo extremamente 
complexo para alguns tutores. No entanto, 
é uma palavra que tem poder e pode fazer 
com que o cão tenha uma vida muito mais 
saudável e feliz do ponto de vista de saúde 
física e mental.

Então, se você comete o erro de aceitar 
os passeios e caminhadas somente na hora 
que o seu cachorro quer, é melhor começar 
a reconsiderar isso. Afinal, você não pode 
atender o seu cão em todos os momentos 
que ele chora ou pede alguma coisa. Por 
mais que o animal pareça satisfeito quando 
você atende o pedido, saiba que ele está, na 
verdade, ansioso e angustiado.

Você precisa determinar os horários de 
caminhadas e passeios para que o cão não 
queria chamar e pedir para sair a todo mo-
mento. Afinal, quando ele faz isso, é um 
claro sinal de ansiedade canina – e não ne-
cessariamente uma vontade de sair para pas-
sear. Porque quando você sair para passear, 
ele vai pedir e chorar para outras coisas. É 
um ciclo vicioso.

Não deixá-lo farejar e conhecer o 
ambiente externo

Outro fator que faz o tutor mimar o ca-
chorro, é o fato de não deixá-lo viver uma 
vida de cachorro. Entender o cachorro como 
uma pessoa e não deixá-lo fazer as coisas 
que ele instintivamente precisa fazer, vai 
torná-lo ansioso e estressado. Então, não te-
nha medo de deixar o cão farejar, brincar no 
parque, correr atrás da bolinha ou se sujar. 
Isto faz bem pra ele.

É claro que você precisa impor limites e 
fazê-lo entender quem está realmente no co-
mando. Ou seja, você não vai deixar ele pu-
xar a guia para qualquer direção só para dei-
xá-lo farejar. Isto não é um comportamento 
positivo, pois o cão percebe que quem está 

guiando o passeio é ele, não o seu tutor.
Existem diversos tipos de adestramento 

canino que ajudam o seu cachorro a entender 
como passear e se comportar durante as sa-
ídas. E uma das formas de ele compreender 
que não pode puxar a guia, é fazer com que 
ele tenha um momento canino: deixe ele fa-
rejar, explorar, socializar e ser um cachorro.

Dar comida quando ele pedir
Você dá comida em todos os momentos 

que o seu cachorro pede? Se você faz isto, 
saiba que não está alimentando uma neces-
sidade básica do animal. Está alimentando 
um comportamento de cachorro mimado. E 
isto não é nada benéfico para você e muito 
menos para o cachorro. Portanto, estabeleça 
um horário padrão para a alimentação e só 
dê comida naqueles horários.

Muitos tutores pensam que o momen-
to que o cão pede comida é porque ele 
realmente está com fome. Só que, se há 
uma rotina de alimentação, não há mo-
tivos para chorar e pedir comida fora de 
hora. Isto pode ser, na verdade, um sinto-
ma bastante evidente de ansiedade e es-
tresse. E se você simplesmente acatar o 
chamado do dog, em pouco tempo ele se 
tornará um cão obeso.

Muito cuidado com isso, ok?
Deixá-lo subir na cama ou sofá

quando ele quer
Se você tem um cãozinho de apar-

tamento e que vive com você dentro de 
casa o tempo inteiro, diversos comporta-
mentos internos precisam ser controlados 
para que não haja uma dominação nega-
tiva do território. Ou seja, o cachorro não 
pode sentir que é o dono da casa – até 
porque isso faz ele se sentir extremamen-
te ansioso e estressado.

Portanto, não deixe o animal subir na 

cama ou no sofá em todos os momentos. 
Não pelo fato de deixar pelos ou sujar o es-
paço. Mas pelo fato de que o cão não pre-
cisa ter mais um território para dominar e 
chamar de seu. Toda vez que o animal sente 
a necessidade de “proteger” um espaço, ele 
fica muito ansioso e angustiado com aquilo.

Ou seja, se ele vive mais na cama e no 
sofá do que na caminha dele, pode ser que 
ele esteja tentando “guardar o lugar dele” 
neste espaço. E isto é bastante maléfico para 
o seu desenvolvimento e qualidade de vida. 
Ensine o cachorro onde é a caminha dele e 
só deixe ele subir na cama ou no sofá quan-
do você permitir ou chamar.

falar frases longas e complexas achando 
que ele vai entender

Alguns tutores insistem em falar com 
seu cão como se ele fosse um ser huma-
no. Não que isto seja maléfico. Pelo con-
trário: você vai se sentir bem interagindo 
com o cãozinho de maneira afetuosa e 
carinhosa. E o cão também. O problema, 
aqui, está no fato de criar expectativas e 
achar que o cão deve ou vai entender o 
que você está dizendo.

Cães não entendem o que você quer di-
zer. Eles até podem interagir, mas não vão 
entender. Então, se você quer corrigir uma 
atitude ou ensinar alguma coisa, não use fra-
ses longas. Use frases curtas, como “não”, 
“vem” ou “aqui”. Quando você aplica estas 
palavras corretamente, o cão se acostuma 
com o som e começa a acatar.

Inclusive, ensinar truques e bons modos 
ao cão faz ele se sentir muito mais tranquilo 
e leve. Afinal, ele sabe que tem um líder e, 
desta forma, não precisa se preocupar com 
mais nada no ambiente. O que é ótimo para 
a saúde mental dele!

Mimar o cachorro
humanizar demais o cachorro

E por fim, uma das dicas mais importan-
tes para não mimar o cachorro demais: evite 
a humanização do cachorro. Por mais que 
você queira cuidar, dar carinho e amor ao 
seu pet, saiba que ele ainda é um cachorro. 
E os cachorros precisam viver uma vida de 
cachorro – não de humanos.

Mas, o que é tratar o cão como um hu-
mano? Não deixá-lo latir, se sujar, farejar, 
socializar com outros cães, levá-lo para pas-
sear em carrinhos de bebês, enchê-lo de rou-
pinhas e acessórios, etc. Tudo que interfere 
diretamente no comportamento dele como 
cão, é negativo. Nós já falamos sobre a hu-
manização do cão neste artigo aqui: Huma-
nização do cão.

E você, gosta de mimar o cachorro? Co-
mente aqui e compartilhe este artigo com 
mais alguém!



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) O cérebro é um órgão extraordinário. Isso porque comanda todo o organismo humano. 
Além disso, é o único que não pode sentir dor.
02) As pastas de dente bloqueiam os receptores de sabores doces da língua.
03) Quando você fala para si mesmo, por exemplo, enquanto lê, essa ‘voz’ interior é 
acompanhada de movimentos muito sutis da laringe.
04) Nos Estados Unidos, aliás, existem mais casas vazias do que moradores de rua.
05) Fredric John Bauer foi o criador da lata das batatas Pringles. Quando ele morreu em 
2008 suas cinzas foram colocadas em uma delas.
06) O primeiro telefone móvel inventado custava 3.995 dólares.
07) Leonardo Di Caprio recebeu esse nome porque enquanto sua mãe observava um 
quadro de Leonardo Da Vinci, na Itália, ele deu um chute em sua barriga. E ela o 
acontecido como um sinal.
08) Se você tem tatuagens e vai visitar o Japão, cuidado ao entrar em águas termais, em 
alguns locais é proibida a entrada de pessoas com tatuagem. 
09) O único planeta do Sistema Solar que não tem nome de um deus, é o nosso. O ano 
de 1816 é conhecido como o “ano sem verão”. A propósito, diversos fenômenos que 
aconteceram na Terra, incluindo erupções vulcânicas, influenciaram este acontecimento. 
Por exemplo, a temperatura do planeta baixou tanto que, como resultado, não houve verão.
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GUIA DOS ASTROS

PREVISÃO 2021

GUIA DOS ASTROS
Áries (21 de março 

a 19 de abril)
Você está pensando 

em fazer uma mudança 
em sua situação este 
mês, que pode signi-
ficar ir morar com um 
parceiro. Apenas cer-

tifique-se de atender às suas necessidades. 
Não há problema em se defender e ir atrás 
do que você quer. Você pode ser mandão 
[mandona] às vezes, então lembre-se de uti-
lizar habilidades de comunicação eficazes. 

Touro (20 de abril a 
20 de maio)

Você é um dos sig-
nos mais trabalhadores 
do zodíaco, mas está 
recebendo o que me-
rece? Abril ajuda você 
a pedir seu valor, tan-

to no trabalho quanto nos relacionamentos 
pessoais. Cuidado para não manter relacio-
namentos após a data de vencimento, pois 
às vezes você confunde lealdade com amor. 
Não tenha medo de sair da sua concha este 
mês. Afinal, é a sua temporada! 

Gêmeos (21 de 
maio a 20 de junho)

Você é a borbole-
ta social do zodíaco e 
adora flertar e manter a 
calma. Então, por que 
Abril tem você sentin-
do todas as sensações? 

Para muitos de nós, a pandemia mudou 
nossas prioridades. Não se preocupe, você 
pode ter tudo. Você só precisa encontrar as 
palavras para se expressar adequadamente e 
pedir o que você precisa. 

Câncer (21 de ju-
nho a 22 de julho)

Abril traz novos 
começos empolgantes, 
Câncer, como a liga-
ção profissional ou e-
-mail que você estava 
esperando. Se você 

está atrás de mais dinheiro, a lua cheia em 
Escorpião no final do mês é o momento per-
feito para tentar magia sexual ou manifestar 
abundância de qualquer maneira que fun-
cione para você. 

Leão (23 de julho a 
22 de agosto)

Sim leonino, nor-
malmente você está 
certo, e mostra seu pon-
to de vista enquanto pa-
rece fabuloso. Mas isso 
não significa que suas 

opiniões não possam evoluir, mudar e cres-
cer com você. Neste mês, esteja aberto para 
aprender com os outros. Se você pode fazer 
isso, prepare-se porque sua vida social será 
um deleite. Você conhecerá gente nova e ba-
cana e receberá muitas notícias profissionais. 

Virgem (23 de 
agosto a 22 de setem-
bro)

Existem tantas ma-
neiras de amar, que-
rido Virgem, e Abril 
pede que você expanda 
seu escopo. Se você 

está pensando em explorar sua orientação 
ou gênero ou tentar um novo formato de re-
lacionamento, este é o mês para embarcar 
em sua jornada. As coisas podem ficar um 
pouco emocionais, mas lembre-se, não há 
problema em mostrar seus sentimentos! 

Libra (23 de setem-
bro a 22 de outubro)

Como sinal de 
equilíbrio, você fica 
mais feliz quando sua 
vida amorosa está es-
tável e Abril traz exa-
tamente isso. Sim, há 

orgasmos vindo em sua direção, mas com 
sua vida pessoal em ordem, você também 
está pronto para se concentrar em sua carrei-
ra. É hora de conseguir esse dinheiro, Libra. 

Escorpião (23 de 
outubro a 21 de novem-
bro)

Você pode ser um 
pouco intenso, Escor-
pião. Este mês, pergun-
te-se: você realmente 
tem um motivo para ser 

paranoico ou está apenas procurando proble-
mas? Quando Plutão, um de seus planetas 
regentes, retroceder, você será pressionado a 
abrir mão de coisas com as quais não precisa 
se preocupar. Abril também traz suavidade 
e intimidade, o que te ajuda nessa jornada. 

Sagitário (22 de 
novembro a 21 de de-
zembro)

Seu orgulho pode 
atrapalhar a vulnera-
bilidade, Sagitário, e 
você poderia ser um 
pouco mais aberto. Os 

planetas estão aqui para ajudá-lo a cuidar de 
si mesmo, para que possa desfrutar de toda a 
abundância que vem em sua direção. 

Horóscopo mensal de Abril de 2021: 
bem-vindos a abril! Entramos no mês 4 
com um aspecto favorável e interessante 

de mercúrio em Peixes com Plutão 
em Capricórnio. Este trânsito dá uma 
tônica mais investigativa ao momento, 

podemos ter uma necessidade de buscar 
o que está oculto nas informações e não 

simplesmente aceitar o que é comunicado 
como sendo uma verdade. Esse começo de 

mês pede questionamentos!

Já no dia 10/04, mercúrio e saturno se 
harmonizam trazendo ordem aos nossos 
pensamentos, deixando as comunicações 

mais responsáveis e objetivas! 
Nesse mesmo dia vênus e Júpiter se 

encontram trazendo confiança e fé nos 
relacionamentos, é um período de sucesso 

e abundancia financeira também.

o astro-rei sol, que está no bravo signo 
de Áries, faz um excelente aspecto com 

o ativo marte no dia 13, dando energia e 
clareza para agirmos. solucione tudo o 

que precisa ser solucionado!

No dia 14 o planeta do amor, vênus, 
entra no signo de Touro, onde ficará 

até dia 08/05. aqui vênus se sente bem, 
afinal, ela rege Touro. Esse é um ótimo 

período para perseverar nos nossos 
objetivos, sejam eles materiais ou de 

relacionamentos. Ótimos dias para iniciar 
um namoro, um noivado ou casar!

No dia 19 temos a entrada do sol e 
mercúrio no signo de touro, o sol 

permanecerá por aqui até dia 20/05 e 
mercúrio até dia 03/05. aquela energia de 
pressa e urgência do signo de Áries muda 
para a mansidão de touro. bom fazer as 

coisas com calma e consistência.

Dia 22, vênus se encontra com urano, 
trazendo uma certa conexão entre amor e 
liberdade. o ideal é ter criatividade para 
lidar com os imprevistos, e inteligência 

afetiva para entender que o outro também 
quer ter liberdade. Ótimo momento para 
fazer contatos pessoais e paquerar, quem 

sabe conhecer alguém bacana em um 
aplicativo de relacionamentos?

No dia seguinte, 23, o energético marte 
entra no sentimental signo de Câncer, 

onde ficará até dia 11/06. O período indica 
que vamos estar mais interessados em agir 
para a proteção das pessoas mais intimas. 

agiremos também mais pela emoção e 
intuição. atenção com a possibilidade de 

irritação com os mais próximos.

Dia 28 de abril, Plutão inicia o seu 
processo anual retrógado e permanecerá 

assim até dia 06/10, nos convidando 
a rever o que precisamos encerrar 

definitivamente em nossas vidas e a 
colocar um ponto final no que está 

faltando.

Encerramos o mês de abril com um 
encontro entre sol e urano no signo de 

touro. é um ótimo momento para clarear 
as ideias e renovar, pensar no futuro, mas 

viver o tempo presente de forma livre e 
prazerosa!

acompanhe as fases da lua nesse mês – 
Horóscopo mensal de abril de 2021

04/04: Lua Minguante em Capricórnio às 
07:04

11/04: Lua Nova em Áries às 23:30

20/04: Lua Crescente em Leão às 04:00

27/04: Lua Cheia em Escorpião às 00:31

Capricórnio (22 de 
dezembro a 19 de ja-
neiro)

Abril pode ser um 
mês muito importante 
para a sua vida sexu-
al, Capricórnio. Basta 
ser um pouco mais ex-

pressivo com o seu carinho. Como muitos 
de nós, você se separou de amigos devido 
à pandemia, mas este mês traz a chance de 
finalmente recuperar o atraso. 

Aquário (20 de ja-
neiro – 18 de fevereiro)

Toque em seu lado 
de bruxa e enfeite sua 
casa com um ritual de 
limpeza de primavera, 
Aquarius. Sua natureza 
indiferente pode torná-

-lo misterioso e desejável para alguns, mas 
você ainda precisa saber como se comuni-
car com eficácia. No final do mês, Plutão 
retrógrado pede que você encontre esse 
equilíbrio. 

Peixes (19 de feve-
reiro a 20 de março)

Você merece ro-
mance e sexo quente, 
Peixes. Todo mundo 
parece saber disso, me-
nos você! Abril pede 
para você deixar de 

lado as inseguranças que atrapalham a sua 
posse. E por falar em ter tudo, o mês começa 
com bênçãos financeiras com uma ajudinha 
do mensageiro Mercúrio. 

“O mês dos sonhos realizados e 
dos projetos alcançados finalmente 

chegou. Bem-vindo, abril!”
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Panqueca de frango fácil

Ingredientes massa:
• 1 ovo
• 1 xícara de farinha de trigo sem fermento
• 1 xícara de leite
• 1 colher (de sopa) de óleo
• Sal à gosto

Ingredientes recheio:
• 500g de peito de frango temperado, cozido 

e desfiado (veja AQUI como fazer) 
• 150g de requeijão
• 30g de queijo ralado
• Sal à gosto
• Pimenta-do-reino à gosto
• Cobertura (opcional): 
• Molho de tomate pronto
• Queijo mussarela à gosto

Modo de preparo
Misture o peito de frango, o requeijão e o 

queijo ralado, depois tempere com sal e pimen-
ta-do-reino. Reserve.

No liquidificador bata todos os ingredien-
tes da panqueca por 30 segundos.

Leve uma frigideira anti-aderente média ao 
fogo e deixe esquentar.

Coloque um pouco da massa da panqueca, 
aproximadamente (4 colheres de sopa OU 1 
concha), e deixe dourar de um lado, vire e dei-
xe durar o outro lado.

Retire do fogo, recheie com o frango cremoso 
e enrole a panqueca. Faça isso com toda a massa.

Coloque as panquecas em forma, coloque 
molho de tomate por cima, depois cubra com o 
queijo mussarela. Leve ao forno médio até dourar.

Esquina famosa da Tédde tecidos

Receita bem fácil de panqueca de frango. Perfeita para um almoço prático, rápido e 
delicioso. Você também pode fazer essa receita com outros recheios. Essa é uma receita 
perfeita para qualquer refeição, além do que, você pode variar os recheios e o molho e 
nunca cair na mesmice.


