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O DAEM É VIÁVEL??? 

Audiência realizada recentemente 
deixou claro a falta de capacidade 

de investimentos e o grande número 
de “grandões” que devem para o 

departamento. 

Segundo o Diretor do DAEM, há hoje cerca de 30% de inadimplência e por incrível 
que pareça, a maioria dos devedores estão concentradas na classe considerada rica da 
cidade, ou seja; quem paga a conta de água, em sua grande maioria é a classe pobre, 

pois, até grandes empresas constam na lista dos caloteiros. Página 5

O prefeito Ed Thomas, contou com uma vistoria técnica na obra de execução dos boxes 
do shopping popular, conhecido como camelódromo, a convite do vereador Mauro 

Neves. A visita foi acompanhada pelo secretário municipal de Obras e Serviços Públicos 
(Sosp), Augusto Frois. Página 06

Os processos inflamatórios causados 
pela infecção do novo coronavírus 

podem trazer inúmeras sequelas para a 
pessoa que contraiu a doença. Problemas 
respiratórios, cardiovasculares, renais, 

musculares e até neurológicos são alguns 
exemplos. Confira algumas dicas para 

recuperação.  Página 12

EXPECTATIVA:   
Trabalhador 

desempregado pode 
receber auxílio de R$ 

1.100 por mês.

O Pronagem será o responsável por 
garantir aos trabalhadores desempregados 
um benefício de até um salário-mínimo por 
até 12 meses, ao cidadão que se encontra 
fora do mercado de trabalho. Página 7

Não foram só os humanos que sentiram 
os efeitos do isolamento social, sabia? Os 
animais de estimação também tiveram o 

dia a dia alterado nos últimos 12 meses — 
e poderão sofrer ainda mais quando tudo 

voltar à “normalidade”. Página 13

NOVA ROUPAGEM, MODERNO E SEGURO:   

Prefeito de Presidente 
Prudente vistoria obras do 

novo Shopping Popular 
(Camelódromo) da cidade.

IMPORTANTE: 
Conheça um pouco do 

processo de recuperação 
da Covid-19 que inclui 

musculação e fisioterapia 
pulmonar.

COMO CONDUZIR???

O efeito da 
pandemia nos pets. 
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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

“Portanto, se você estiver apresentando sua 
oferta diante do altar e ali se lembrar de 

que seu irmão tem algo contra você, deixe 
sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro 
reconciliar-se com seu irmão; depois volte e 

apresente sua oferta.” Mateus 5:23-24

A omissão do poder executivo e de nos-
sos vereadores podem estar custando vidas de 
marilienses trabalhadores que dependem dire-
tamente do transporte coletivo. A única me-
dida tomada em meio a pandemia foi apenas 
o reajuste da tarifa que passou dos R$ 3,80 
para R$ 4,50, uma das mais caras do estado 
de acordo com a quilometragem rodada, ultra-
passando até mesmo a capital paulista.

Qualquer distanciamento social correto, 
numa fila em terminal de ônibus, se desfaz por 
dentro do veículo, e olhem que isto não ocor-
re no terminal urbano. Isso acontece não pela 
proximidade das poltronas, mas pelo excesso 
de passageiros ou, para melhor dizer, pela fal-
ta de veículos para atender à demanda numa 
pandemia, o que revela uma aglomeração que 
sempre foi tolerada, mas não poderia ser nes-
tes tempos. É o que Marília tem vivido nos 
últimos tempos.

O acréscimo de veículos novos divul-
gado com ampla festa pela administração 
municipal, já caiu por terra, pois a própria 
empresa Grande Marília já os repassou para 
Bauru. Nos horários de maior movimentação 
aparece então o desespero da classe traba-
lhadora, e, por um motivo simples: a ofer-
ta sempre esteve muito aquém da demanda. 
Vídeos com flagrantes de aglomerações nos 
terminais revelam que a máscara é o único 
item sanitário que tem sobrevivido no vai e 
vem de passageiros, mas não por culpa deles. 
Muitas pessoas usam dois ou mais ônibus 
por dia para trabalhar. Até os eventos sociais 
e culturais foram reduzidos drasticamente - 
quando não totalmente evitados em presen-
ça, o que apenas reforça que o passageiro 
está ali por necessidade funcional. Só nossas 
autoridades que não usam transporte coletivo 
não enxergam. 

Os depoimentos de usuários têm confir-
mado isso, através das dezenas de reclama-
ções e registro fotográficos ou em vídeo que 
recebemos diariamente em nossa redação. Ao 
mesmo tempo, é importante reconhecer que, 
se a pandemia pegou a todos de surpresa, um 
ano atrás, um problema histórico como a lota-
ção de ônibus não seria resolvido no mesmo 

intervalo de tempo, mas, que poderia ser sa-
nado seguindo os exemplos de outras cidades 
ou, com humildade aceitar as sugestões apre-
sentadas reiteradas vezes por este jornalista 
através de matérias ou simples postagens em 
sua rede social própria. Mas afinal, o que es-
perar de uma cidade que não tenho um amplo 
projeto de mobilidade urbana, embora já te-
nha sido adaptada a Emdurb para isto? 

Assim como os problemas históricos exis-
tentes em educação (dificuldade de tecnologia 
e conhecimento para acesso remoto) e saúde 
(infraestrutura hospitalar mínima), por exem-
plo, a crise causada pelo coronavírus criou 
um alerta por ainda mais pressa no que tange 
à mobilidade urbana. E até que se resolva, o 
que duvido muito, veremos filas enormes no 
terminal urbano e pontos de grande concen-
tração nas principais artérias de trânsito. O 
transporte coletivo ainda é a melhor saída de 
médio e longo prazo, apesar do coronavírus. 
No entanto, nossos políticos precisam reco-
nhecer os gargalos evidentes na crise como 
um preparativo para as próximas. Tudo é uma 
questão de visão. 

A falta de distanciamento social nos ter-
minais urbano e rodoviário e as aglomera-
ções existentes, principalmente em horários 
de pico, é apenas uma ponta do problema. A 
responsabilidade da aglomeração não pode 
recair sobre o usuário, especialmente aquele 
que está seguindo para trabalhar e ser econo-
micamente ativo. Está na hora de vereadores, 
Ministério Público abraçarem a causa diante 
da omissão do poder executivo.

As empresas e a Prefeitura Municipal 
precisam se manter atentas ao controle da 
estratégia de mobilidade para essa período 
pandêmico: estudo de novas rotas, com base 
na demanda do usuário por região; rotina de 
higienização sanitária dos equipamentos (com 
fiscalização municipal) e a garantia de ônibus 
para que quem dele necessita não perca o di-
reito a um distanciamento seguro, justamente 
em um período no qual a ausência de contato 
é tão fundamental. Será um avanço em saúde 
e mobilidade. Anotem, para não dizerem que 
nunca mencionei ou comentei nada a respeito. 

Volte e reconcilie-se!

Vistas grossas para o risco 
do transporte coletivo.

Pare por um momento e pense se existe alguém 
ressentido com você... Quando acontece algum desen-
tendimento, é comum nós sairmos tristes e feridos com 
a ofensa dos outros. É que, infelizmente, consideramos 
só o nosso lado da história! Esquecemos que somos 
mestres em ofender também... Muitas vezes nem nos 
apercebemos que fazemos e falamos (ou escrevemos) 
coisas que geram mágoa e rancor nos outros. Com a 
ajuda de Deus, precisamos de amar e pedir perdão para 
que não haja ressentimentos.

Nos versículos de hoje aprendemos que: precisa-
mos reconciliar (rapidamente) com pessoas que estão 
ressentidas conosco. Jesus nos mostra nessa passagem 
que antes mesmo de ofertar algo a Deus, precisamos 
voltar e reconciliar com aqueles que estão tristes co-
nosco! Você pode não ter tido a intenção, mas se falhou 
contra aquela pessoa, vá e peça perdão. Essa atitude 
será um sinal de humildade e obediência a Deus. Ele 
está mais interessado em que vivamos o Seu amor 
genuíno, do que propriamente receber algo de nossas 
mãos. Se queremos demonstrar amor e gratidão a Deus, 
precisamos antes amar e viver em paz com todos.

Reconcilie-se hoje!
* Reflita por alguns instantes... Lembre-se se existe al-
guém que esteja afastado ou magoado com você.
* Tenha atenção ao modo com que tem agido com as 
pessoas a sua volta. Observe se as suas redes sociais 
têm servido como campo de guerra e ofensas.
* As falhas podem ser de várias naturezas: palavras 
mal faladas, discussões desnecessárias, fofoca, deso-
nestidade, etc. Tente se colocar no lugar da outra pes-
soa e compreender o porquê de ela está ofendida.
* Ore a Deus, peça perdão a Ele por ter agido mal. 
Peça que te ajude a se reconciliar com a(s) pessoa(s) 
que tem algo contra você.
* Procure um bom momento para conversar com quem 
ficou ofendido e busque reconciliação.
* Ofereça a outra face! Mesmo que a outra pessoa 
também tenha te magoado, seja você a dar o primeiro 
passo para que haja paz entre vocês.

Para orar:
Senhor Deus, perdoa-me porque sou falho e tenho 

agido mal contra o Senhor e contra o meu próximo. 
Ajuda-me a reconhecer as pessoas que estão magoadas 
comigo, por algo que tenha feito ou dito contra elas. Eu 
sei que preciso melhorar! Dá-me coragem e uma boa 
oportunidade para procurá-las e pedir perdão. Ensina-

me a viver em paz com todos e transforma a minha 
vida, para que eu me torne mais parecido contigo. Em 

nome de Jesus eu oro, Amém!

eDiToRA PonTo A PonTo De MARiliA.
cnPj: 29.482.184/0001-55
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PRONAMPE:

Saiba o que é, quem tem direito e como 
solicitar a linha de crédito.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

A lei que torna permanente o Progra-
ma Nacional de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) 
foi sancionada no último dia 2 de junho pelo 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido). 
Com a aprovação, o Pronampe se tornará 
uma política oficial de crédito. Até então, 
ela valia apenas como medida emergencial 
durante a pandemia.  

Segundo o presidente, o montante desti-
nado ao programa pode chegar a R$ 25 bi-
lhões com a participação dos bancos públi-
cos e privados neste ano. Sendo pelo menos 
20% do aporte do governo (R$ 5 bilhões) 
destinado ao setor de eventos. 

TiRe sUAs DúViDAs soBRe o 
PRonAMPe: 

o QUe É o PRonAMPe?  
O Pronampe foi instituído em maio de 

2020 como medida de socorro durante a 
pandemia para empresas.  

O programa concede empréstimo com 
taxas de juros mais competitivas a micro e 
pequenos empresários afetados pela crise 
econômica desencadeada pela pandemia. 

Na primeira rodada, foram realizadas 
516 mil operações, com um valor total fi-
nanciado de R$ 37,5 bilhões. 

QUeM TeM DiReiTo Ao 
PRonAMPe?  

O serviço pode ser contratado por: 
• Microempresas com faturamento de até 

R$ 360 mil por ano; 

1-) O que você acha da linha 
editorial do JORNAL DO 
ÔNIBUS de MARÍLIA? 

2-) Você é a favor ou contra o 
voto impresso?? 

3-) Qual o maior problema do seu 
bairro hoje??

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

5-) Se você fosse o prefeito de 
Marília, qual medida você adotaria 
para amenizar a proliferação do 
Coronavírus? 

• Pequenas empresas, com faturamento 
anual superior a R$ 360 mil e igual ou in-
ferior a R$ 4,8 milhões. 

coMo FUncionA o PRonAMPe?  
As linhas de crédito são oferecidas por 

instituições financeiras públicas e privadas, 
a exemplo do Banco do Brasil, da Caixa 
Econômica Federal e do Banco do Nordeste.  

Com o programa, as empresas conse-
guem empréstimos de até 30% da receita 
bruta registrada no ano anterior. Para os ne-
gócios com menos de um ano de funciona-
mento, é de até 50% do seu capital inicial. 

Para as garantias, o governo fará aportes 
ao Fundo de Garantia de Operações (FGO). 
As instituições financeiras que participarem 

do Pronampe operarão com recursos próprios 
e poderão contar com garantia do FGO de até 
100% do valor de cada operação garantida. 

coMo soliciTAR/ADeRiR Ao 
PRonAMPe? 

Para contratar o serviço, o interessado 
deve solicitar diretamente a uma das insti-
tuições financeiras autorizadas pelo Banco 
Central. Para isso, é necessário ter cadastro 
no banco escolhido.  

Com a variação de juros, as instituições 
podem escolher o valor da taxa, por isso, 
vale a pena pesquisar a operadora com as 
melhores condições.

jURos e PRAZos De PAGAMenTo 
A nova lei do Pronampe institui a taxa 

de juros como a Selic (em 3,5% atualmente) 
mais até 6% ao ano para as linhas de crédito 
contratadas até 31 de dezembro. Em 2020, o 
índice era de Selic acrescida de 1,25%.  

Além disso, outra mudança no texto da 
Lei é relacionada ao prazo de pagamento 
da operação, que foi estendido por mais 12 
meses. Agora, os pequenos empreendedores 
terão até 48 meses para sanar a dívida. 

 
AinDA É VAnTAjoso? 

Mesmo com o aumento dos juros, o Mi-
nistério da Economia afirmou à Folha de 
S Paulo que o programa ainda é vantajoso 
para o público-alvo, já que, segundo a pas-
ta, a taxa média de outras linhas de crédito 
cobrada de pequenas empresas está hoje em 
35% ao ano. 

Medida que foi criada para 
socorrer micro e pequenas 
empresas se tornou política 
permanente após sanção.
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O Senado Federal aprovou nesta quinta-
-feira, 10 de junho de 2021, o Projeto de Lei 
(PL) 3.964/2019, que permite a realização 
de apresentações artísticas e manifestações 
culturais em infraestruturas de mobilidade 
urbana, como vias públicas, estações e pa-
radas de transporte, estacionamentos, inclu-
sive no interior de veículos de transporte 
coletivo (ônibus, trólebus, trens, metrô, mo-
notrilho, VLT, balsas, entre outros).

Pela proposta, o poder público, como es-
tados e municípios que gerenciam os trans-
portes, deve incentivar e garantir o exercício 
dos direitos culturais nos equipamentos re-
lacionados à mobilidade urbana.  A proposta 
segue agora para a Câmara dos Deputados.

O projeto é do senador Veneziano Vital 
do Rêgo e recebeu emendas do relator, se-
nador Eduardo Gomes.

Os locais onde podem haver as apre-
sentações, pela proposta, são, vias e demais 
logradouros públicos (inclusive metroferro-
vias, hidrovias e ciclovias); estacionamen-
tos; terminais, estações e demais conexões; 
pontos para embarque e desembarque de 
passageiros e cargas; sinalização viária e 

Senado aprova lei que autoriza apresentações artísticas 
dentro de ônibus, trem e metrô em todo o País.

O documento do Idec foi enviada na última 
semana aos ministérios da Saúde e do Desen-
volvimento Regional visando a reduzir os ris-
cos de contágio pela Covid-19. O documento 
apresenta ainda um levantamento de algumas 
cidades onde aconteceram greves, rompimentos 
contratuais ou intervenções no serviço em 2021, 
somando 56 ocorrências no país.

“São cada vez mais numerosos os casos 
de suspensão do serviço de transporte coleti-
vo, redução de frota, greves de funcionários 
e aumentos de tarifas. Essa discussão tem 
ficado restrita a cada município. Mas é um 
problema nacional e estrutural, que vem de 
muito tempo e se acentuou com a pandemia”, 
explica Rafael Calabria, coordenador do Pro-
grama de Mobilidade Urbana do Idec.

Calabria avalia que já existe um consenso 
nacional sobre a necessidade de mudar a for-
ma de financiamento do transporte urbano. 
“Hoje as empresas que operam os sistemas 
dependem quase que totalmente da tarifa 
paga pelo usuário, tornando-as cada vez mais 
caras. Além disso, em geral, os contratos 
com as empresas são ruins e a remuneração 
dessas companhias é baseada no número de 
passageiros e não no custo de operação do 
sistema”, completa o especialista do Idec.

Rafael Calabria ressalta que as medidas 
de gestão exigirão necessariamente recursos 
do governo federal para que sejam implan-
tadas, além de uma política nacional que 
oriente estados e municípios em soluções 
para resolver a situação sanitária emergencial 
e o problema estrutural a longo prazo. “Em 
dezembro o presidente da República vetou o 
projeto de lei que previa um auxílio emergen-

Idec propõe medidas para gestão do 
transporte em função da pandemia.

de trânsito; equipamentos e instalações; e 
instrumentos de controle, fiscalização, ar-
recadação de taxas e tarifas e difusão de 
informações.

De acordo com a Agência Senado, o 
projeto define como apresentação cultural: 
canto, uso de instrumentos musicais, poesia, 
teatro, dança e outras manifestações artísti-
cas; além de exposições de artes plásticas 
e visuais. A regra valerá para serviços de 
transporte prestados direta ou indiretamen-
te pela administração pública de todas as 
esferas do poder público, ou seja, as apre-
sentações poderão ocorrer dentro de frota 
pública ou operada por concessionários ou 
permissionários.

Pelo projeto, as apresentações não po-
dem comprometer a função original das in-
fraestruturas; não prejudicar o bem-estar de 
seus usuários; não frustrar o uso especial do 
espaço e nem outras apresentações que este-
jam ocorrendo simultaneamente. Além dis-
so, deverão ser gratuitas, exceto se houver 
autorização do poder público para cobrança. 
O artista, entretanto, pode pedir contribui-
ções espontâneas do público.

Proposta agora segue para a Câmara; Shows deverão ser gratuitos, mas o artista, pode 
pedir contribuições espontâneas do público.

cial para o setor e não propôs nada no lugar. 
Uma decisão irresponsável, pois o transporte 
público é um serviço essencial e não pode pa-
rar. Se continuarmos assim veremos o caos e 
as mortes aumentarem ainda mais”.

ResUMo DAs PRinciPAis 
RecoMenDAÇões

Das 24 recomendações enviadas pelo 
Idec ao Governo Federal que têm como foco 
a gestão e operação dos transportes, o JOR-
NAL DO ÔNIBUS DE MARÍLIA elencou 
10 que valem a pena destacar para análise 
de nossos governantes e autoridades muni-
cipais: 
• Não permitir a suspensão do serviço de 

transporte coletivo;
• Disponibilizar frota suficiente para reduzir 

lotações, garantindo o distanciamento 
social no interior dos veículos; 

• Organizar, com o setor privado local, o 
escalonamento dos horários das atividades 
de trabalho na cidade;

• Reduzir a tarifa nos horários de menor 
utilização do transporte;

• Medir a temperatura corporal dos 
usuários.

• Adotar barreiras de acrílico para proteger 
os trabalhadores do setor;

• Definir padrões de limpeza de veículos e 
estações;

• Distribuir máscaras e disponibilizar álcool 
em gel nos veículos e estações;

• Reforçar a limpeza de ar-condicionado e 
priorizar janelas abertas;

• Restringir passageiros em pé ou 
estabelecer percentual de lotação máxima. 

Em carta enviada ao Governo Federal, instituto destaca recomendações que devem ser 
repassadas a prefeituras. A organização que atua para a defesa do consumidor, publicava 
uma lista com 24 recomendações para o bom funcionamento dos transportes coletivos em 
meio à crise sanitária.
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O DAEM É VIÁVEL???
Abastecimento de água em Marília poderá entrar em colapso 
nos próximos anos. Calote dos chamados grandões provoca 

um rombo que inviabiliza investimentos.

ACONTECE MARÍLIA

O que era apenas uma desconfiança e 
assunto frequente nos bastidores, se tornou 
público. O DAEM (Departamento de Água 
e Esgoto de Marília) pode estar prestes a co-
lapsar com o abastecimento de água na ci-
dade. O assunto veio à tona após audiência 
realizada no último dia 2 de junho na câ-
mara municipal de Marília com o diretor do 
departamento, Marcelo Macedo e repercute 
até hoje devido a gravidade do assunto que 
expõe claramente o risco que corre a cidade. 

Segundo o mesmo, há hoje cerca de 30% 
de inadimplência e por incrível que pareça, 
a maioria dos devedores estão concentradas 
na classe considerada rica da cidade, ou seja; 
quem paga a conta de água, em sua grande 
maioria é a classe pobre, pois, até grandes 
empresas constam na lista dos devedores. 
Se bem que, o maior devedor chama-se Pre-
feitura Municipal de Marília.

Segundo declarações do diretor, este é 
o principal motivo da crise, que em partes 
foi agravado ainda mais neste período de 
pandemia. No entanto, análise realizada 
confirma que nos últimos quatro anos as 
despesas cresceram praticamente o dobro 
da arrecadação e os chamados calotes dos 
grandões só aumenta, se bem que, é histó-
rico de tempos. 

Fontes exclusivas do JORNAL DO 
ÔNIBUS de MARÍLIA que trabalham e 
outros que já se aposentaram confirmaram 
que existe casos até de três grandes indus-
trias da cidade que foram flagradas com 
ligações clandestinas e ainda denunciaram 
uma grande lista de grandes magnatas que 
simplesmente não pagam a conta e pronto, 
porque o departamento realmente não tem 
gente suficiente para a realização dos cortes. 

Essa situação compromete seriamen-
te a sustentabilidade do DAEM dentro da 
necessária política de investimento e as in-
certezas já provocam, nos bastidores e no 
meio político, discussões sobre o futuro do 
Daem, que deixa evidente a sua fragilidade 
em um cenário de crise. Há dúvidas sobre 
a viabilidade financeira do departamento, 
embora a privatização seja um assunto evi-
tado, porém, não descartado. Anotem para 
não esquecer

Nesta mesma audiência, Marcelo che-
gou a anunciar a licitação para a contratação 
de uma empresa destinada a efetuar o ser-
viço de corte no fornecimento dos calotei-
ros. A título de informação curiosa, cerca de 
42% por cento da população paga uma tarifa 
em torno de R$ 28,00 reais.

A audiência foi convocada pelos nobres 
edis para se esclarecer o endividamento 
com a CPFL, os custos gerais e a atuação do 
DAEM. Vale lembrar que logo no início do 
ano, a câmara municipal chegou a votar um 
programa para parcelar uma dívida de 7 mi-
lhões de reais em dívidas de energia elétrica. 
Curiosamente Marcelo Macedo mencionou 
que o esgoto de Marília não está 100% tra-
tado, colocando em cheque as declarações 

-se de uma infecção pulmonar causada pela 
inalação humana do pó de amianto, o que 
pode acarretar uma inflamação extensa no 
pulmão, ou ainda, nos casos mais graves, 
câncer em referido órgão.

Assim, por ser uma substância maligna 
para a saúde humana, o amianto passou a ser 
alvo de diversas legislações que proibiram 
seu uso na fabricação de qualquer objeto no 
Brasil, visando a proteger a saúde dos indi-
víduos que antes eram expostos a esse ma-
terial. No entanto, em Marília, por incrível 
que pareça ainda existem tubulações antigas 
que necessitam ser trocadas justamente por 
esta gravidade e não existe um planejamen-
to para este feito, justamente em razão da 
falta de recursos. 

Pelos dados apresentados, se o DAEM 
fosse uma empresa, já teria falido. A dura 
realidade é que, o departamento só possui 
3 funcionários para correr atrás de quase 28 
mil devedores. O valor dos insumos são co-
tados em dólar e, por esta razão aumentou 
assustadoramente e, o consumo de energia 
acaba ficando com a maior fatia do fatura-
mento mensal, sem contar ainda com a folha 
de pagamento para alguns marajás indica-
dos para os chamados cargos comissiona-
dos. O departamento não tem capacidade 
para investimento colocando em dúvida seu 
próprio futuro. 

É bom lembrar que, pelo marco regu-
latório aprovado em 2020, os municípios 
são obrigados a atingir metas de eficiência 
no trato com o saneamento básico, abrindo 
possibilidade para a prefeitura de Marília re-
correr a iniciativa privada, ou seja; abrindo 
brecha para a concessão que possa oferecer 
o mesmo serviço prestado da praticamente 
falida autarquia. Observem que o processo 
já começou de forma disfarçada, visto que, 
a Replan é quem administra as 3 bacias de 
tratamento de esgoto que foram construídas 
por ela mesma. Um processo de transição 
que corre de forma tranquila, e começa abrir 
brecha para a venda do DAEM.

Uma realidade deixa claro que o DAEM 
praticamente está na UTI e foi levado a esta 
situação de forma proposital por políticos de 
forma orquestrada. Com um sistema de cap-
tação antigo e defasado se faz necessário um 
investimento de forma urgente. O excesso de 
apadrinhados políticos e outras razões, tor-
nam o departamento cada vez mais inviável 
e não se assustem, pois, com o retrato desta 
situação, logo logo pode aparecer de hora 
para outra o projeto de venda do DAEM. E 
não adianta gritar que ele é nosso !!!

A verdade é; O DAEM não é nosso, 
é de quem não paga a conta, e olha que a 
lista de grandões é extensa, enquanto você 
que mora na periferia se esforça para pa-
gar a sua humilde conta de água e as vezes 
até parcelando em um carnezinho. E ago-
ra, nobre leitor ou leitora do JORNAL DO 
ÔNIBUS DE MARILIA, você acha que o 
DAEM é viável? 

afirmativas do próprio prefeito municipal 
em seus informes publicitários pagos com o 
dinheiro do contribuinte. 

Para piorar a situação, o departamento 
passa por um surto de covid entre os funcio-
nários, principalmente no setor de leituras, 
onde chegou a ocorrer inclusive um óbito. 
Com isso, as dificuldades de operacionaliza-
ção se torna cada vez mais precária. 

Para entrar em uma discussão de política 
de investimentos, se faz necessário dinheiro 
e é justamente neste sentido que o futuro do 
abastecimento de água em Marília corre um 
sério risco de colapsar. A falta de água ainda 
é uma constante em vários pontos da cidade 
e a perfuração dos chamados poços profun-
dos possui hoje um custo muito elevado. 
Lembrando que estamos bem em cima do 
aquífero guarani, um riquíssimo lençol de 
água que passa bem abaixo de nossos pés. 

Outro fator importante é a grande quan-
tidade de água desperdiçada com vazamen-
tos nas diversas ruas da cidade que ocorrem 
pelo fato da existência de uma tubulação 

antiga e que precisa ser trocada o quanto 
antes. O liquido precioso que corre ainda 
por canos de amianto, proibido em todo o 
país por ser “reconhecidamente substância 
cancerígena”, que antes podia ser comercia-
lizada no Brasil. 

Em razão de suas características, o 
amianto, conhecido como “mineral mági-
co”, era muito utilizado na fabricação de 
canos, caixas d’água, telhas, pastilhas de 
freio, entre outros produtos. E, por se tra-
tar de substância de baixo valor econômico, 
foi muito utilizado no Brasil ao longo do 
século XX.

No entanto, com o passar dos anos, as 
pessoas que tiveram contato o amianto co-
meçaram a desenvolver doenças graves, 
causadas em razão da inalação da substân-
cia. Assim, foi descoberto que a contami-
nação por amianto ocorria porque o corpo 
humano não é capaz de expelir as partículas 
inaladas do material.

A asbestose, doença mais comum entre 
os indivíduos expostos ao amianto, trata-

A grande quantidade de água desperdiçada com vazamentos nas diversas ruas da cidade 
que ocorrem pelo fato da existência de uma tubulação antiga de amianto e que precisa ser 
trocada o quanto antes.
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Após A Secretaria Municipal de Espor-
tes de Ribeirão Preto manifestou interesse 
em implantar o Centro de Referência Parao-
límpico Brasileiro, em parceria e sob orien-
tação do Comitê Paraolímpico Brasileiro 
(CPB). A unidade vai fomentar a prática de 
modalidades para desportivas, da base ao 
treinamento de alto rendimento, para forta-
lecer o desenvolvimento do esporte parao-
límpico nacional.

O Centro de Referência Paraolímpi-
co de Ribeirão Preto (CRP/RP) atenderá 
crianças de seis a 17 anos, com qualquer 
tipo de deficiência e elegível para a prática 
esportiva, usufruindo de acompanhamento 
especializado de professores de educação 
física, fisioterapeutas e nutricionista, entre 
outros, para prática esportiva, inicialmente 
de forma lúdica e com vistas à detecção de 
talentos esportivos nas modalidades oferta-
das pelo CRP/RP.

Importante salientar que, neste processo, 
é necessária participação de uma Instituição 
de Ensino Superior que tenha instalações 
esportivas adequadas para abrigar o projeto, 
com apoio do CPB e do município. Neste 
caso, a Secretaria Municipal de Esportes já 
está em tratativas com a Escola de Educação 
Física e Esportes da USP de Ribeirão Preto 
- EEFERP/USP, a fim de realizar parceria 

Na manhã desta quarta-feira (09/05), a 
agenda oficial do prefeito de Presidente Pru-
dente, Ed Thomas, contou com uma vistoria 
técnica na obra de execução dos boxes do 
shopping popular, conhecido como cameló-
dromo, a convite do vereador Mauro Neves. 
A visita foi acompanhada pelo secretário 
municipal de Obras e Serviços Públicos 
(Sosp), Augusto Frois.

Neves agradeceu o empenho da admi-
nistração em dar andamento à construção. 
“Acompanho a obra desde o início e sa-

SEGURANÇA E MODERNIDADE:

Prefeito de Presidente 
Prudente vistoria obras do 

camelódromo acompanhado 
do vereador Mauro Neves.

Ribeirão Preto trabalha para implantar 
Centro de Referência Paraolímpico.

que busque atender essa necessidade.
O espaço destinado para receber a inicia-

tiva passa a atuar como “Centro de Referên-
cia Paraolímpico”. Na instituição parceira, 
serão realizadas atividades de preparação de 
atletas, formação de recursos humanos e de-
senvolvimento de pesquisa, segundo prevê 

protocolo de intenções destinado para essa 
finalidade, entre os parceiros envolvidos e 
pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB). 
Parte das atividades será viabilizada pelo 
próprio CPB na contratação de um gestor 
local, no aproveitamento das aulas e cursos 
de extensão da faculdade parceira e na capa-

citação de mão de obra especializada local, 
com cursos das modalidades específicas de 
interesse, ministrados pelo próprio CPB.

A previsão é de que a parceria com o 
CPB, até o final do seu primeiro ano, be-
neficie cerca de 80 alunos/atletas nas mo-
dalidades Natação e Atletismo nas mais 
variadas provas (pista e campo). Outras 
modalidades paraolímpicas poderão ser 
desenvolvidas pelo projeto, de acordo com 
a disponibilidade de espaço físico, equipa-
mentos adequados e mão de obra qualifica-
da para este atendimento, além do número 
de usuários interessados, a saber: haltero-
filismo, esgrima em cadeira de rodas, bas-
quete em cadeira de rodas, rúgbi em cadei-
ra de rodas, para badminton, goalball, vôlei 
sentado, entre outros.

Esteve presente nos dias 9 e 10 de junho 
para realização de visita técnica, o senhor 
Luiz Fernando Cavalli, representante da 
Diretoria Técnica, Missões e Projetos Espe-
ciais do CPB, que analisou as dependências 
da Cava do Bosque e da USP.

“Estreitar relações com o Comitê Para-
olímpico Brasileiro confirma o objetivo de 
Ribeirão Preto em expandir cada vez mais 
as suas modalidades e o atendimento para 
os nossos paratletas”, afirmou o secretário 
de Esportes, André Trindade.

Ação será importante para desenvolver atletas da base ao alto rendimento

bemos das dificuldades. Agora está cami-
nhando. Que em breve os comerciantes 
possam voltar e movimentar nossa eco-
nomia”.

O prefeito relatou sobre seu compromis-
so na entrega da obra. “Viemos aqui e vamos 
tratar o assunto com transparência. Ainda há 
muito a se fazer, mas essas pessoas voltarão 
a trabalhar aqui. É um compromisso desta 
administração. Com empenho, dedicação e 
um pouco de calma, a gente vai honrar com 
esse compromisso”, declarou Ed.

Equipes da Guarda Municipal de São 
Carlos, através do Grupamento de Apoio 
com Motocicletas (GAM) e do corpo de 
instrutores da corporação, realizou, um trei-
namento especial de armamento e tiro.

Além dos agentes de São Carlos, inclu-
sive do Canil da GM, também participaram 
agentes da Ronda Ostensiva Municipal 
(ROMU) da Guarda Municipal de Pirassu-
nunga e do Grupo de Apoio Tático Preven-
tivo (GTAP) da Guarda de Itu.

O início dos treinamentos foi marcado 
pela solenidade de hasteamento da bandei-
ra nacional que contou com as presenças do 
secretário municipal de Segurança Pública 
e Defesa Social, Samir Gardini, do Coman-
dante da Guarda Municipal de São Carlos, 

Treinamento de armamento 
e tiro é realizado pela guarda 

municipal de São Carlos.

Michael Yabuki e do Subcomandante, Célio 
Ramos de Godoi.

Na ocasião o comandante Michael Ya-
buki também entregou um certificado de 
agradecimento ao empresário Rodrigo Picon 
pela doação da escada telescópica ao Grupa-
mento de Apoio com Motocicletas (GAM).

O treinamento foi realizado no Clube de 
Tiro Esportivo São Carlos e teve a duração 
de dez horas, tendo como grade curricular 
fundamentos do tiro, recargas de pistola e 
espingarda, tiro em movimento, uso de ban-
doleira e transições de armas, posições de 
armas e pista de tiro sob estresse.

O evento contou com o patrocínio da em-
presa Tecpró Treinamentos, que doou parte 
das munições utilizadas para os treinos.
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EM TRAMITAÇÃO:
Trabalhador desempregado pode receber 

auxílio de R$ 1.100 por mês.
Os trabalhadores que se encontram na 

situação de desempregados poderão con-
tar com um novo benefício que pagará R$ 
1.100 (um salário mínimo) e com duração 
de até um ano a quem estiver fora do merca-
do de trabalho.

A medida está sendo debatida na Câma-
ra dos Deputados por meio do Projeto de Lei 
9PL) 1022/21 que tem como autor o depu-
tado federal do PTB-PB Wilson Santiago.

enTenDA A MeDiDA
O benefício aos desempregados vem por 

meio do PL 1022/21, em linhas gerais o pro-
jeto elabora o Fupeger (Fundo Permanente 
de Geração de Emprego e Renda), através 
do Fupeger será instituído o Pronagem (Pro-
grama Nacional de Geração e Emprego e 
Renda Mínima).

O Pronagem será o responsável por ga-
rantir aos trabalhadores desempregados um 
benefício de até um salário-mínimo por até 
12 meses, ao cidadão que se encontra fora 
do mercado de trabalho.

O projeto de lei está em tramitação e em 
caráter conclusivo. Agora o PL segue para 
análise das comissões de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público; de Finanças 

e Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania. A proposta será vinculada 
ao Ministério da Economia e mantido por 
recursos oriundos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).

Quem deve receber o benefício?
Terá direito ao benefício de um salário 

mínimo, de R$ 1.100 atualmente, por mês 
por até 12 meses a pessoa comprovadamen-
te desempregada. Se recebeu seguro-desem-
prego e não voltou a trabalhar, a pessoa terá 
que comprovar a falta de vínculo para rece-
ber o benefício.

Em contrapartida, o beneficiário deverá 
ser inscrito em cursos de formação e capa-
citação profissional, com duração de até 12 
meses, oferecidos por escolas técnicas esta-
duais e institutos federais mediante convê-
nios com a União. Quem não comparecer ao 
curso oferecido será excluído do programa.

Em contrapartida, o trabalhador que es-
teja recebendo o auxílio deverá ser inscrito 
em cursos destinados à formação e capa-
citação profissional com duração de até 12 
meses oferecidos por escolas técnicas esta-
duais e institutos federais mediante convê-
nios com a União. Quem não comparecer ao 
curso oferecido será excluído do programa.

Muitas empresas estão enfrentando difi-
culdades em manter suas atividades durante 
a pandemia e, para os microempreendedores 
individuais (MEI) isso não é diferente. En-
tão, para evitar que o negócio fique irregular 
diante da falta de cumprimento das obriga-
ções, muitos empreendedores têm optado 
por fechar as portas e dar baixa no MEI. 

Se este é o seu caso, veja neste artigo 
como fazer o encerramento da sua empre-
sa de forma gratuita e sem sair de casa ou 
do seu escritório. Mas esteja atento a alguns 
detalhes importantes que vamos te mostrar a 
seguir. Acompanhe!  

Tenho DíViDAs, o QUe FAZeR? 
Se você chegou à conclusão que preci-

sa encerrar as atividades de sua empresa, é 
importante verificar se existem dívidas pen-
dentes. Então, acesse o PGMEI com certi-
ficado digital ou código de acesso. Através 
do menu “Consulta Extrato/Pendências”, 
é possível consultar os extratos das apura-
ções mensais e pagamentos realizados por 
meio de DAS (Documento de Arrecadação 
Simplificado).

Além disso, você pode consultar pen-
dências relativas à entrega da declaração 
anual, ao atraso no recolhimento de parcela-
mento e aos débitos do SIMEI em cobrança. 
Caso haja dívidas, quitá-las evita dores de 
cabeça futuramente, no entanto, isso não vai 
impedir que você encerre as suas atividades 

Como solicitar o encerramento da 
minha empresa como MEI?

e dê baixa no MEI. Essa possibilidade está 
prevista na Lei Complementar nº123. 

Então, o empreendedor pode prosseguir 
caso tenha o DAS (Documento de Arreca-
dação) em atraso e, com isso, a baixa irá im-
pedir que sejam gerados novos débitos refe-
rentes à contribuição mensal. Mas saiba que 
as dívidas não irão desaparecer, por isso, de-
verão ser devem ser pagas posteriormente. 
Caso contrário você poderá ter problemas 
de restrição em seu CPF. 

BAiXA Do Mei 
Agora que você verificou as pendências, 

acesse o Portal do Empreendedor através do 
endereço gov.br, e informe o CNPJ, CPF e o 
código de acesso do Simples Nacional.

Depois disso, você será direcionado 
para preencher o formulário de baixa e 
deverá confirmar o pedido. Não se esque-
ça de imprimir o Certificado da Condição 
de Empreendedor Individual (CCMEI), 
que é gerado assim que você envia seu 
pedido de baixa.

Esse documento comprova que as ativi-
dades da empresa foram encerradas. Guarde 
este certificado, caso seja preciso compro-
var que a empresa está regular. 

DeclARAÇÃo De eXTinÇÃo 
Depois de fazer a baixa do MEI, é neces-

sário preencher a Declaração de Extinção 
(DASN-SIMEI) que deve ser entregue nos 

seguintes prazos:
• Até o último dia do mês de junho se a bai-

xa for realizada entre os meses de janeiro 
e abril de cada ano; 

• Até o mês subsequente ao da extinção, 
quando o encerramento for realizado en-
tre maio e dezembro de cada ano.
Mas atenção: caso esse documento seja 

transmitido em atraso, podem ser cobrados 
juros e multas, então, fique de olho e não 
perca o prazo. Com o cancelamento da ins-
crição MEI, também será feita de forma au-
tomática a baixa da inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nas 
administrações tributárias estadual e muni-
cipal, além do cancelamento das licenças e 
dos alvarás concedidos.

Para aqueles que estão preocupados se a 
baixa poderá impedir o registro de um novo 
MEI futuramente, saiba que isso não acon-
tecerá. Então, caso você decida retornar 
com suas atividades poderá fazer uma nova 
inscrição através do Portal do Empreende-
dor. Diante disso, o segundo registro como 
MEI deve ser feito normalmente, sem novos 
custos para abrir seu CNPJ MEI.
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Turismo só deve recuperar faturamento do
pré-pandemia em 2022, diz estudo do Sebrae.

Levantamento mostra que atividades 
de transporte, hospedagem, alimentação e 
entretenimento voltadas para turista devem 
investir em tecnologia e estruturas que per-
mitam o distanciamento entre as pessoas e 
garantam higienização

Tão aguardada para 2021, a recupera-
ção das atividades ligadas ao turismo, como 
transporte, hospedagem, alimentação e en-
tretenimento, só deve ocorrer mesmo em 
2022. É o que mostra uma pesquisa do Se-
brae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas) no Rio de Janeiro 
divulgada nesta segunda-feira, 17 de maio 
de 2021.

O faturamento como nos níveis anterio-
res à pandemia só retorna no ano que vem, 
mesmo que 100% da população brasileira 
estejam imunizadas contra a covid-19 até 
dezembro, muito embora, a vacinação é fun-
damental para o setor voltar a pensar em ter 
resultados realmente positivos.

Segundo o estudo, uma coisa é certa: 
o turista voltará com novas exigências e o 
setor vai ter de se adaptar a isso. Os proto-
colos de segurança e higiene, além de tec-
nologia devem fazer parte dos planos de in-
vestimentos das empresas, sejam de ônibus, 
vans, hotéis, pousadas, restaurantes, lojas 
especializadas entre outros.

De acordo com o estudo, segundo nota 
da instituição, para que as empresas do se-
tor voltem a faturar, elas terão que adotar 
os protocolos de segurança e aderir às novas 
tecnologias com o intuito de garantir aos 
clientes mais confiança no empreendimen-
to. Como inovações sugeridas pelo estudo 

do Sebrae, estão a inclusão de check-in e 
check-out digitais, identificação digital, pa-
gamento por aproximação, internet das coi-
sas, realidade virtual e inteligência artificial.

“Esse as empresas do trade turístico e 
ajuda na elaboração de políticas públicas 
que permitam que o turismo material orien-
ta volte a ser uma das principais fontes de 
recursos e de geração de empregos, tanto no 
Rio de Janeiro quanto no resto do país”, res-
saltou o presidente do Sebrae, Carlos Mel-
les, na mesma nota.

O diretor-superintendente do Sebrae Rio, 
Antonio Alvarenga, disse também que alter-
nativas tecnológicas que possibilitem pouco 
contato devem estar no foco das empresas

“No período pré-Covid, o turismo re-
presentava 3% do PIB do Estado do Rio de 

Viagens vão se recuperar e a experiência será ainda melhor.
“Viajar é fatal para o preconceito, a 

intolerância e a estreiteza de espírito”.

Mark Twain foi citado recentemente 
por uma das tantas reportagens que The 
Economist tem feito sobre viagens. Viajar 
era difícil, demorado, caro. Em 1950, ape-
nas 25 milhões de pessoas viajaram para o 
exterior (OMT).

Ao longo do tempo, a internet tornou 
tarifas mais acessíveis, e as viagens mais 
fáceis de organizar. Companhias aéreas, 
hotéis, locadoras de automóveis e outras 
empresas estão online, assim como muitos 
intermediários. Em geral, os custos de atrito 
com viagens caíram drasticamente.

A facilidade de viajar não expandiu ape-
nas o turismo. À medida que as empresas 
se espalharam pelo mundo, seus trabalhado-
res também se espalharam. Como diz uma 
das previsões 2025 do site Skift, todos os 
trabalhadores serão viajantes corporativos. 
Confira o vídeo do nosso canal do Youtube 
Depois das 6, onde analisamos algumas des-
sas tendências.

Essa capacidade de fugir permitiu que as 
pessoas se espalhem pelo mundo para traba-

lhar, aprender ou apenas mudar de cenário. 
Já em 2019, foram 1,5 bilhão de viagens. O 
futuro era brilhante, mas 2020 chegou…

A queda de 72% nas viagens nos primei-
ros dez meses de 2020 em relação ao ano 
anterior levou as viagens internacionais de 
volta para 1990. E a expectativa é que elas 
provavelmente não recuperem aos níveis 
pré cobiçados até 2023.

O turismo é uma indústria resiliente. 
Mas enfrenta uma desaceleração como ne-
nhuma outra. E de acordo com o WTCC, 
cerca de 80% das empresas turísticas em 
todo o mundo, de hotéis a restaurantes e 
guias turísticos, são pequenas empresas.

A longo prazo, a ligação entre o aumento 
da riqueza e o desejo de viajar permanecerá 
intacta. Com todos os altos custos de curto 
prazo, a pandemia pode acelerar tendências 
que tornarão as viagens mais fáceis e menos 
prejudiciais. A indústria de viagens de hoje 
pode ter sofrido bastante, mas a nova que 
surge poderia ser melhor do que nunca.

Uma economia turística dinâmica de-
pende da disponibilidade de uma variedade 
de serviços, desde hospedagem e bons ser-
viços até atrações, atividades e eventos. O 

rápido crescimento das economias turísticas 
nos últimos anos sugere que elas podem ser 
reconstruídas rapidamente. Mas para todos 
os governos que redesenham suas estraté-
gias de turismo para conter multidões e pro-
teger o meio ambiente, outros podem com-
petir correndo para o fundo do poço, usando 
grandes descontos para encher hotéis e avi-
ões. O número de turistas vai se recuperar 
e continuar a crescer de qualquer maneira. 
Maiores esforços para gerenciá-los com cui-
dado devem proporcionar uma experiência 
melhor para todos.

Em resumo, as pessoas querem se so-
cializar novamente. O turismo para entre-
tenimento retorna plenamente fortalecido, 
começando no segundo semestre de 2021, 
sempre acompanhado de muita tecnologia, 
desde a compra, operação e experiências. E 
alguns itens serão reforçados:

• Flexibilidade para todo o processo de 
compra, pagamento e cancelamento. 
Fonte: The Economist

• Fortalecimento dos consultores de 
viagens. Fonte: Phocuswright

• Viajantes planejam roteiros no exterior 

para depois de Julho, mas organizarão/
comprarão agora. 47% deles planejam 
viajar no 2º semestre, e 11% já comprou 
suas passagens. Fonte: TripAdvisor

• Planejamento da viagem será ainda mais 
prazerosa. 74% passarão mais tempo 
escolhendo seus destinos e 63%, sua 
acomodação. Fonte: TripAdvisor

• Restaurantes como objeto de desejo. 47% 
querem voltar a jantar fora com mais 
frequência e experimentar restaurantes 
em 2021. Fonte: TripAdvisor.

• 
Os viajantes apreciam mais do que nun-

ca visitar o natural, mas com soluções al-
tamente tecnológicas. Locais mais remotos, 
experiências mais autênticas suportadas 
com assistência digital 24 horas por dia, 7 
dias por semana. A interação é a base do 
entretenimento do futuro. Faça parte, expe-
rimente algo autêntico e descubra informa-
ções de forma dinâmica.

Assim como a maneira como viajamos 
pode melhorar como resultado, a chance de 
os países repensarem as indústrias do turis-
mo pode transformar uma indústria danifi-
cada e maltratada em uma melhor.

Janeiro e era o destino preferido de 40% do 
total de turistas do país. Para fugir da crise, 
o empreendedor precisa encontrar as me-
lhores estratégias que façam a diferença no 
seu negócio. A aproximação com o clien-
te; a diversificação do portfólio; adoção 
de mecanismos que assegurem ao cliente 
segurança sanitária; utilização de tecnolo-
gias que possibilitem o Low Touch (pouco 
contato); a implantação de serviços de ten-
dências e uma organização para lidar com 
necessidade de adiamentos, cancelamentos 
de reservas são caminhos que o empresário 
deve seguir. Para acompanhar essas mu-
danças, os empreendedores podem contar 
com o nosso apoio. Elaboramos um conjun-
to de soluções e conteúdos para ajudá-los a 
passar por esse momento”,

Passeios personalizados estarão cada 
vez mais entre as exigências do turismo de 
luxo, juntamente com turismo gastronô-
mico, prestação de serviços exclusivos de 
bem-estar, aluguel de suítes para microce-
lebrações ou de espaços inteiros e a oferta 
de passeios personalizados. O Turismo de 
Charme também é uma boa oportunidade 
para atrair turistas, segundo a nota.

ViAGens cURTAs:

A recuperação do turismo deve começar 
pelas viagens curtas, de até três horas por 
rodovias ou avião. As exigências de prote-
ção sanitária começarão já nos traslados, 
por isso, empresas de ônibus, vans e aviação 
devem investir mais em equipamentos que 
deem esta segurança ao turista.

“Com a pandemia do coronavírus, o tu-
rismo nacional precisará se reinventar. As 
pessoas têm procurado viajar para turistas 
lugares mais próximos e que ofereçam re-
cursos naturais, como praias, cachoeiras, 
reservas e parques. Além disso, a execução 
de ações de impacto social pode ser um di-
ferencial para atrair novos”, pontua o presi-
dente do Sebrae.

Encarroçadoras de ônibus criaram paco-
tes de itens como três fileiras de poltronas 
individuais em vez de duas fileiras de du-
plas, suportes para álcool em gel, divisórias 
e cortinas entre os assentos, sistemas de tra-
tamento no ar-condicionado, entre outros. 
Vale ressaltar que boa parte das empresas 
de ônibus e vans voltadas ao fretamento e 
turismo é de médio ou pequeno porte.
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VITRINE
Eles trocaram o glamour da Globo por vida calma em Portugal.

O ator Marcello Antony também vive 
de um negócio sem ligação com a TV, 
onde fez carreira bem-sucedida em no-
velas da Globo. Há três anos em Cascais, 
ele administra de lá os imóveis no Brasil 
e uma hamburgueria aberta no Rio em so-
ciedade com a mulher, a chef de cozinha 
Carolina Villar. O que era para ser apenas 
uma temporada em Portugal, para onde o 
galã foi fazer uma novela, virou projeto 
de vida. A grande família — são 5 filhos 
— quer continuar na Europa.

Luana Piovani também decidiu criar 
os 3 herdeiros, de sua união com o surfista 
Pedro Scooby, na pacífica Cascais. Após 
2 anos e meio na região, a atriz se mos-
tra feliz com a decisão de deixar o Brasil, 
onde vivia sob o medo da violência, no 
Rio. Famosa em Portugal por suas atua-
ções em novelas, séries e filmes exibidos 
no País, ela faz trabalhos na teledramatur-
gia das emissoras locais.

A lista de atores que foram para ter-
ras lusas tem também Tássia Camargo, 
Leonardo Vieira, Miguel Thiré, Joana 
Balaguer e Fabiano Miranda, todos com 
atuações reconhecidas na Globo. Nas re-
des sociais, eles se mostram realizados, 
mesmo aqueles que não seguiram carreira 
artística em Portugal.

“Desta terra não quero nem o pó”, diz a 
rainha Carlota Joaquina ao atirar os sapa-
tos ao mar, a bordo do navio que a levaria 
de volta a Portugal após tumultuada tem-
porada no Brasil, em cena do filme Carlo-
ta Joaquina – Princesa do Brazil’(com z 
mesmo), obra de 1995 que marcou nova 
fase do cinema nacional.

Exatamente duzentos anos depois do 
desembarque da família real portuguesa 
em Lisboa, muitos brasileiros fazem o 
mesmo trajeto: deixam o Brasil rumo ao 
País que nos colonizou. Sem o esnobismo 
e a fúria da esposa de D. João VI, eles vão 
em busca de mais tranquilidade e segu-
rança. Querem experimentar o aprazível 
estilo de vida europeu e viver em local 
onde a pandemia está controlada.

Os mais novos moradores da capital 
portuguesa são Bruno Gagliasso e Gio-
vanna Ewbank. Partiram do Rio com os 
3 filhos. Ele abriu mão de contrato com a 
Globo para ter liberdade artística e inves-
tir na carreira internacional. Ela deu um 
tempo no trabalho como apresentadora 
em produções no GNT a fim de se dedi-
car mais à família e ao conteúdo como 
influenciadora.

Quem está de malas prontas para fazer 
igual travessia é Tatiana Nascimento. A 
repórter e apresentadora pediu demissão 
na Globo depois de 26 anos no canal. 
Nos últimos tempos, ela participava no 
estúdio do RJTV e fazia matérias para o 
Jornal Nacional. “Estou saindo para nova 
aventura”, escreveu em e-mail aos cole-
gas de redação.

Outra jornalista da emissora carioca a 
atravessar o Atlântico foi Flávia Freire. Ela 
fazia parte da equipe dos telejornais regio-
nais em São Paulo. Em 2017, após quase 
duas décadas na empresa, se demitiu e foi 
embora para os arredores de Lisboa. Tor-
nou-se empreendedora na área de estética.

Cresce o número de 
atores e jornalistas 

que dão adeus 
à “emissora dos 

sonhos” e ao Brasil.
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Netflix: como definir alertas para estreia 
de séries e filmes favoritos.

Desde 2019, a Netflix adicionou algu-
mas ferramentas à sua plataforma de strea-
ming. A seção “Mais recente” e a “Valem a 
espera” foram duas das novidades do servi-
ço, além da possibilidade de definir alertas 
em séries e filmes que vão estrear.

Existem também as seções “Estreias da 
Semana”, “Estreia da próxima semana” e, a 
mais recente delas, o “Top 10”, que mostra o 
que está sendo mais assistido pelos usuários 

Embora muitos usuários de notebook es-
tejam acostumados com o touchpad do dis-
positivo, dependendo da tarefa a ser realiza-
da, a presença de um mouse pode tornar tudo 
mais fácil. Mas quem não possui o acessório, 
existe uma dica interessante que consiste o 
uso do celular como mouse.

É claro que usar o celular como mouse 
pode não ser a melhor experiência possível, 
mas certamente pode “quebrar o galho” em 
situações de emergência, especialmente se 
precisar finalizar um projeto ou trabalho aca-
dêmico urgente, por exemplo.

E o melhor: tudo pode ser feito de ma-
neira prática, apenas com a instalação de um 
programa gratuito em seu smartphone An-
droid e por meio do uso da conexão Bluetoo-
th entre o celular e o dispositivo.

Caso queira saber todo o processo para 
usar seu celular como mouse, acompanhe o 
passo a passo abaixo.

coMo UsAR o seU celUlAR 
coMo MoUse

O primeiro passo é garantir que seu no-
tebook ou computador tenha conexão Blue-
tooth. O recurso está disponível para a gran-
de maioria dos laptops, mas em casos de 
desktop, talvez seja necessário comprar um 
adaptador — que pode ser encontrado na in-
ternet por menos de R$ 20.

Inclusive, para melhores experiências, é 
recomendável possuir dispositivos compatí-
veis com Bluetooth 4.0 ou superior.

Depois de conferir isso, acesse o Google Play 
pelo seu smartphone Android e baixe o aplicativo 
“Teclado e Mouse Bluetooth sem Servidor”.

Ative o Bluetooth de seu smartphone e 
execute o aplicativo baixado. Assim que a 
ferramenta iniciar, toque em “Configurar 

Aprenda a usar o seu celular como mouse
em casos de emergência.

dispositivo”, espere pela busca e escolha o 
dispositivo a ser pareado.

Caso já tenha pareado anteriormente o 
seu smartphone com o dispositivo, será ne-
cessário remover o emparelhamento e fazer 
uma nova conexão, desta vez, para usar o seu 
celular como mouse.

Se for o caso, toque em “Remova o empa-
relhamento com [nome do seu dispositivo]”.

Agora, será preciso estabelecer uma nova 
conexão. Em seu notebook ou computador, 
localize o ícone de Bluetooth na barra de tare-
fas, clique com o botão direito e escolha a op-
ção “Adicionar um Dispositivo Bluetooth”.
• Feito isso, clique em “Adicionar 

Bluetooth ou outro dispositivo”.
• Processo para adicionar um novo 

dispositivo Bluetooth;
• Escolha a opção “Bluetooth” e, depois, 

conecte-se com o celular;
• Pareando o celular;
• Encontrando o dispositivo para usar o 

celular como mouse;
• Depois de confirmar o pareamento entre 

o smartphone e o seu computador, o app 
baixado vai possibilitar que o seu celular 
atue como mouse. Basta deslizar o dedo 
no campo indicado e usar os botões para 
“clique direito” e “clique esquerdo”;

• Aplicativo ativo para usar o celular como 
mouse.

Vale lembrar que, caso não esteja con-
seguindo usar o celular como mouse, será 
necessário refazer o pareamento. Após fazer 
todo o processo novamente, o app deve pas-
sar a funcionar.

Existe ainda o recurso para usar o celular 
como teclado. Basta tocar no ícone de tecla-
do, localizado no canto superior direito do 
smartphone, e digitar pelo próprio celular.

no país. Nas abas que apresentam os títulos 
que ainda chegarão à plataforma – como o 
“Valem a espera” – você pode configurar 
alertas para o app te avisar quando sua série 
ou filme estiver disponível para assistir.

É possível definir as notificações tanto 
no app, quando no acesso à Netflix pelo 
computador ou videogame. Acompanhe o 
tutorial e saiba como fazer em ambos.

Vale lembrar: o Olhar Digital prepara 

toda semana um compilado com todos os 
lançamentos para o período na Netflix, para 
que você fique por dentro das estreias na 
plataforma. Clique aqui para ver os lança-
mentos desta semana ou assista ao vídeo no 
final do texto.

Como colocar notificações em séries ou 
filmes que vão estrear na Netflix?

Pelo celUlAR:
1. Abra o app da Netflix, clique na aba 

“Em breve” e note que do lado do nome do 
título existe a opção “Receber aviso”, clique 
nela para definir o lembrete.

Pelo nAVeGADoR:
1. Entre com seu login na Netflix, toque 

na aba “Bombando”, na parte superior da 
tela, e em seguida, passe o mouse sobre os 
títulos para ver a data de estreia e aplicar o 
lembrete;

2. Clique sobre o ícone do sino para ati-
var o lembrete. Para ter mais informações 
sobre a produção, basta clicar na setinha 
para baixo, ao lado do título.

Prontinho! Agora você já sabe como de-
finir alertas em séries e filmes da Netflix e 
não perderá nenhuma estreia da plataforma.

Importante saber: nem sempre a Netflix 
mostra a sequência de estreias na ordem 
decrescente do que será lançado primeiro, 
pincipalmente no celular. Por isso, é neces-
sário rolar a tela até encontrar um título que 
te interesse, ou pesquisar pelo filme e série 
que você deseja e, então, definir o lembrete.

Dica: vale sempre verificar a data do fil-
me ou série que você quer assistir em ambas 
as plataformas – app e navegador – já que 
pode acontecer de em uma a data estar dis-
ponível e em outra não.

Além disso, é possível que o filme ou 
série não fiquem disponíveis no dia anun-
ciado. Segundo a Netflix, isso ocorre por-
que “as datas de lançamento estão sujeitas 
a atrasos na produção do vídeo ou na fina-
lização dos contratos de licenciamento. Se 
isso acontecer, o título voltará a ser listado 
quando a Netflix identificar uma nova data 
de lançamento.”
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Governo cria telejornal só de “boas notícias” em TV pública.

O Brasil receberá 15 milhões de 
doses da vacina da Pfizer/BioNTech 
contra a covid-19 em julho. Segundo o 
Ministério da Saúde, esse número re-
presenta um acréscimo de sete milhões 
de doses em relação à previsão inicial, 
de oito milhões de doses.

De acordo com informe divulgado pela 

A TV Brasil, canal público de televisão 
ligado ao Ministério das Comunicações, 
planeja incluir na sua grade de programação 
um telejornal que irá exibir apenas “boas 
notícias”. No momento em que o País se 
aproxima da marca de 500 mil mortes por 
covid-19, a ideia será levar ao ar apenas fa-
tos considerados “leves” sobre temas como 
saúde, comportamento e entretenimento. 
A atração tem sido negociada diretamen-
te pelo ministro das Comunicações, Fábio 
Faria, com a diretora de jornalismo da Em-
presa Brasil de Comunicação (EBC), estatal 

notícias enganosas. Vamos levar a verdadei-
ra comunicação para o restante do País”.

O plano de investir na TV pública como 
um contraponto ao noticiário da pandemia 
contraria promessa de campanha de Bolsona-
ro. Antes mesmo de ser eleito, o presidente 
afirmou que privatizaria a EBC, passando a 
empresa responsável pela emissora para a ini-
ciativa privada. A estatal chegou a ser incluída 
no Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI), mas a ideia nunca saiu do papel.

A TV Brasil foi criada em 2007, no go-
verno de Luiz Inácio Lula da Silva, sob ar-
gumento de fomentar a comunicação públi-
ca no País. Em países como no Reino Unido 
e no Japão, por exemplo, canais públicos de 
TV, como a BBC e a NHK, respectivamen-
te, são referências.

O aparelhamento político da EBC nas 
gestões petistas, porém, fez com que a 
iniciativa fosse contestada. Na campanha 
eleitoral, Bolsonaro costumava dizer que a 
estatal se tornou um “cabide de emprego”. 
Na sua gestão, a empresa foi comandada 
pelo general do Exército Luiz Carlos Perei-
ra Gomes, sem experiência na área, antes de 
o publicitário Glen Lopes Valente assumir o 
cargo, em setembro. Valente é ex-diretor do 
SBT, de Silvio Santos, sogro do atual minis-
tro das Comunicações.

Brasil receberá 7 milhões 
de doses da vacina da 

Pfizer antecipadamente.

pasta, a mudança se deveu à interlocução do 
órgão com a farmacêutica para adiantar o 
envio de remessas previstas no cronograma 
de entregas ao país. No último dia 15, o MS 
anunciou a chegada de 2,4 milhões de doses 
da Pfizer/BioNTech. . Com essa remessa, o 
total e doses do consórcio enviadas ao Bra-
sil chegará a 10,6 milhões.

responsável pela TV, Sirlei Batista. Ainda 
não há data para estreia.

O presidente Jair Bolsonaro e seus auxi-
liares são críticos da cobertura da imprensa 
sobre a pandemia e costumam usar as redes 
sociais oficiais para defender o que chama 
de “feitos” do seu governo. Um dos minis-
tros mais próximos do presidente, o minis-
tro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ra-
mos, costuma reclamar que “só tem caixão” 
na TV. “No jornal da manhã é caixão, cor-
po; na hora do almoço, é caixão novamente. 
No jornal da noite é caixão, corpo e número 

de mortos”, disse Ramos em entrevista no 
Palácio do Planalto no ano passado.

O nome do telejornal de “boas notícias” 
já está definido: “Bom de Ver”. As grava-
ções do piloto, espécie de versão de teste, já 
foram feitas. A exibição será ancorada pelos 
jornalistas Katiuscia Neri, que hoje apresen-
ta o Repórter Brasil, principal telejornal da 
emissora, e Tiago Bittencourt.

Em cerimônia no Palácio do Planalto, 
Faria defendeu o uso da TV pública para 
combater “narrativas equivocadas”. O dis-
curso foi feito durante sanção de medida 
provisória que reduz encargos de serviços 
via satélite e facilita o acesso em áreas ru-
rais. “No fim da linha, presidente, é onde 
sua voz chega”, afirmou Faria, dirigindo-se 
a Bolsonaro. Depois, olhando para donos 
de TV e rádio presentes ao local, afirmou: 
“Tenho certeza que todos vocês, a partir de 
agora, vão conseguir atingir mais a voz que 
é necessária chegar nos lugares onde até 
hoje chegam informações equivocadas e 
narrativas erradas”.

O ministro disse mais: “Que a verdade 
possa chegar onde o povo quer ouvir. A gen-
te, infelizmente, muitas vezes, é obrigado a 
ficar combatendo fake news, perdendo tem-
po, deixando de trabalhar, deixando de fazer 
os nossos deveres aqui para desmistificar as 

Já está no ar o site do Butantan dedi-
cado aos ensaios clínicos da ButanVac, a 
nova vacina do instituto contra a Covid-19 
e que começará a ser testada em humanos 
nas próximas semanas. Publicado no ende-
reço butanvac.butantan.gov.br, o portal traz 
informações sobre o imunizante e seus di-
ferenciais, a tecnologia empregada para seu 
desenvolvimento e produção, e informa-
ções sobre o estudo clínico, que se chama 
ADAPTCOV.

O site também orienta as pessoas inte-
ressadas em se inscrever para serem volun-
tárias da pesquisa. É importante ressaltar, 
no entanto, que esse recrutamento será feito 
pelos centros de pesquisa responsáveis por 
cada etapa da pesquisa. Quem quiser parti-
cipar poderá manifestar seu interesse preen-
chendo o formulário de pré-cadastro no site 
da ButanVac. Os dados serão encaminhados 
aos centros de pesquisa que farão os ensaios 
clínicos. O usuário, por sua vez, será avisa-
do por e-mail quando as inscrições abrirem, 
quais são os centros de pesquisa participan-
tes e o que precisa fazer para se inscrever de 
fato como voluntário.

Como é de praxe nos ensaios clínicos, 
eles não são conduzidos pelo Butantan (a 
instituição que desenvolve o imunizante em 
teste), mas por instituições parceiras. Essa 
é uma medida que garante a idoneidade e 
a confiabilidade dos resultados. O Butantan 
não recruta voluntários para ensaios clínicos 
de nenhuma de suas vacinas.

Butantan lança site sobre 
ensaios clínicos da ButanVac; 

interessados em ser voluntários 
poderão fazer pré-cadastro.

No site da ButanVac, também é possível 
consultar a linha do tempo da articulação 
entre o Butantan e a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) que permitiu 
a aprovação dos ensaios clínicos. O usuário 
encontra ainda uma área de perguntas e res-
postas que ajuda a esclarecer os principais 
fatos sobre a nova vacina.

A ButanVac vem sendo chamada de va-
cina 2.0 contra a Covid-19. Sua principal 
vantagem é que ela será produzida intei-
ramente no Brasil, já que é desenvolvida 
a partir da inoculação de um vírus modi-
ficado que contém a proteína S do SARS-
-CoV-2 em ovos embrionados de gali-
nhas – mesma tecnologia da vacina contra 
a influenza (gripe). Além de ser barata e 
muito disseminada, especialmente em pa-
íses emergentes, essa técnica é uma espe-
cialidade do Butantan: o instituto produz 
anualmente 80 milhões de vacinas da gripe 
usando ovos.

A tecnologia da ButanVac utiliza um 
vetor viral que contém a proteína Spike 
do novo coronavírus de forma íntegra. O 
vírus utilizado como vetor é o da doen-
ça de Newcastle, uma infecção que afeta 
aves. Essa tecnologia foi desenvolvida por 
cientistas na Icahn School of Medicine de 
Mount Sinai, em Nova York. A proteína 
S estabilizada do vírus SARS-CoV-2 uti-
lizada na vacina com tecnologia HexaPro 
foi desenvolvida na Universidade do Texas 
em Austin.



um aparelho simples que checa o volume 
de ar expirado. Para realizar esse exercício, 
o paciente deve colocar os seus lábios na 
abertura do espirômetro e inspirar e expirar 
o mais profundamente que puder”; 

2 – intercostais:
“Tem como finalidade controlar e forta-

lecer a expansão do tórax. O paciente pode 
permanecer de pé ou sentado, apoiando as 
palmas das mãos sobre o tórax. Durante a 
inspiração, ele deve fazer uma rápida pres-
são nas costelas, de modo a forçar e treinar 
os músculos inspiratórios. E durante a expi-
ração, as mãos acompanham o movimento 
de retração da cavidade torácica”; 

3 – Respiração pelo diafragma:
“Esse exercício é feito para fortalecer a 

expansão da base dos pulmões. Para realizar 
esse processo, o paciente deve permanecer 
sentado, com o tronco inclinado cerca de 
45 graus para trás, com as costas e a cabeça 
bem apoiadas, os joelhos dobrados e o ab-
dômen relaxado, apoiando uma mão sobre 
ele para perceber os movimentos respirató-
rios e controlar o exercício realizado. Deve 
inspirar de forma lenta e profunda para a ex-
pansão da parede abdominal e a compressão 
do diafragma”; 

4 – sopros:
“O mais útil para fortalecer a expiração 

é o sopro, que consiste na realização de ins-
pirações profundas seguidas de expirações 
pela boca efetuadas com os lábios entre-
abertos, de modo a obstruir a saída do ar. 
Esse exercício não deve ser feito com fre-
quência, pois o excesso de oxigenação pode 
provocar enjoos e mal estar.” 
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Recuperação da Covid-19: musculação e 
fisioterapia pulmonar ajudam.

Os processos inflamatórios causados 
pela infecção do novo coronavírus podem 
trazer inúmeras sequelas para a pessoa que 
contraiu a doença. Problemas respiratórios, 
cardiovasculares, renais, musculares e até 
neurológicos são alguns exemplos. 

Normalmente, os sintomas começam 
com cansaço, falta de ar e dores no corpo 
(principalmente nas costas). “Cerca de 20% 
dos pacientes apresentam uma piora impor-
tante, com um aumento do padrão inflama-
tório e, consequentemente, dos sintomas 
clínicos. 

Uma das consequências mais graves 
causadas por esse vírus é a redução da capa-
cidade pulmonar, até entre aqueles que não 
chegaram a um estado crítico da doença”, 
diz o pneumologista e especialista em lon-
gevidade saudável Arthur Feltrin 

E mesmo após a cura, as queixas po-
dem continuar. É por isso que apostar no 
tratamento adequado de recuperação da Co-
vid-19 é essencial: se feito corretamente, ele 
é capaz de devolver a qualidade de vida e a 
produtividade em poucos meses. 

eFeiTos nA MUscUlATURA
Outra sequela causada pela enfermidade 

é a perda de massa muscular. “O paciente 
fica na cama, não se alimenta direito e, por 
isso, também tem seu condicionamento físi-
co reduzido.

Sem contar que o quadro de inflamação 
que o coronavírus causa potencializa ainda 
mais a diminuição da massa magra”, expli-
ca o profissional de educação física Paulo 
Gentil.

Em até um terço dos casos, o corpo não 
volta a se recuperar espontaneamente a não 
ser que você o estimule. “E o exercício re-

sistido, ou seja, a musculação, é uma ótima 
forma de fazer isso”, comenta o especialista. 

De acordo com ele, os treinos de força 
leves a moderados trabalham a musculatura 
periférica e preservam o coração e pulmão, 
dois órgãos que podem ser muito afetados 
pelo vírus.

E o apoio profissional é indispensável 
nesses casos. “Cada pessoa reage de uma 
forma. Então, a gente precisa, primeiro, 
entender quais foram os sistemas compro-
metidos para somente depois prescrever o 
o treino respeitando os limites do aluno”, 
complementa. 

A respiração tende a ficar mais fraca 
ou falha, afirma o pneumologista. “Aí, fica 
um pouco mais difícil voltar para a rotina 
de exercícios. O mais indicado a fazer no 

período de readaptação é começar de forma 
gradual o retorno dos treinos.” 

Alguns exemplos de exercícios para a 
recuperação da Covid-19

A fisioterapia é sem dúvida uma gran-
de aliada na reabilitação pulmonar. “Ela é 
um conjunto de técnicas realizadas com o 
principal objetivo de prevenir ou recuperar 
disfunções do padrão respiratório”, explica. 

O especialista elenca alguns exercícios 
aconselhados. Mas lembra: “todo e qual-
quer exercício deve ser recomendado pelo 
seu médico.” 

1 – espirometria de estímulos:
“Uma técnica que é indicada a fim de 

fortalecer a capacidade inspiratória, sendo 
realizada com a ajuda de um espirômetro, 

Suplementação de zinco: o que é, para quê serve e quando tomar.
Quando o assunto é suplementação alimen-

tar, existem tantas vitaminas e minerais impor-
tantes para o organismo humano que uma ou 
outra acabam passando batido no dia a dia. É o 
caso do zinco.  

Se você não sabe, o zinco é muito importante 
para o corpo, já que esse elemento participa de 
mais de 300 reações químicas que envolvem a 
síntese e degradação de macromoléculas. 

Isso significa que ele é um oligoelemento de 
grande importância para o organismo humano 
em diversos aspectos metabólicos. 

“O zinco age como estimulante do cresci-
mento, na prevenção do diabetes, como antio-
xidante, estimulante tireoidiano e como imu-
nomodulador, entre outras funções”, explica a 

médica nutróloga Dra. Marcella Garcez, mestre 
em Ciências da Saúde pela Escola de Medicina 
da PUCPR e Diretora da Associação Brasileira 
de Nutrologia. 

E é por isso que a deficiência de zinco está 
relacionada a uma série de quadros patológicos. 
Quer um exemplo? Diarreia crônica, queda de 
cabelo, unhas fracas, infertilidade, falta de ape-
tite, distúrbios de crescimento e dificuldade na 
cicatrização de feridas, para citar alguns. 

E, como tudo relativo à alimentação, o exces-
so também tem um efeito prejudicial no corpo: 
“Está associado à supressão da resposta imune 
e alterações metabólicas, como a diminuição da 
lipoproteína de alta densidade e a redução das 
concentrações de cobre no plasma”, continua.   

As recomendações diárias variam dependen-
do do organismo, mas a média fica em 12 mg/
dia para mulheres e 15 mg/dia para homens. Às 
vezes, esses números aumentam por uma neces-
sidade da fase de vida, como durante a gestação, 
na infância, na puberdade e na senilidade. As 
grávidas e lactantes, por exemplo, precisam de 
um consumo de até 19 mg/dia.  

como suplementar o zinco na alimentação? 
Pois é, o zinco é um elemento essencial para o 

correto funcionamento do corpo e, o melhor, não 
é difícil de encontrar na alimentação cotidiana. 
Segundo Carol Maretto, nutricionista da Clínica 
Aguilera, de São Paulo, o zinco é encontrado na 
carne bovina, suína, em aves, ostras e outros frutos 

do mar. Os vegetais não ficam de fora, assim como 
nozes, amêndoas e leguminosas como o feijão.    

Por isso, uma deficiência desse elemento no 
corpo pode ser revertida com uma junção de boa 
alimentação mais suplementos de zinco indica-
dos por um médico nas doses necessárias para 
cada caso.  

“Se os sinais clínicos estão evidentes e há 
alterações de exames, uma suplementação é re-
comendada (as doses variam de 10-20 mg/dia, 
dependendo do caso)”, diz Carol. “Além de, cla-
ro, incorporar os alimentos fonte de zinco na ali-
mentação do dia a dia. É sempre importante ava-
liar níveis de outras vitaminas e minerais, além 
de ajustar o estilo de vida para uma boa absorção 
e utilização dos nutrientes.” 
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MUNDO PET

Não foram só os humanos que sentiram 
os efeitos do isolamento social, sabia? Os 
animais de estimação também tiveram o dia 
a dia alterado nos últimos 12 meses — e po-
derão sofrer ainda mais quando tudo voltar 
à “normalidade”. 

Os tutores de pets ficaram mais tempo 
em casa. Essa foi a mudança mais significa-
tiva na rotina dos animais em um primeiro 
momento da pandemia. Ter companhia o 
dia todo pode parecer uma vantagem aos bi-
chinhos, mas também pode se tornar motivo 
de estresse, já que é uma mudança brusca no 
cotidiano deles. 

“Um dos principais problemas enfrenta-
dos pelos pets quando há mudança brusca na 
rotina é a alteração de comportamento”, ex-
plica o médico veterinário Frederico Fonta-
nelli Vaz, coordenador do curso de de Medi-
cina Veterinária da Faculdade Anhanguera.  

Em um segundo momento, com a reto-
mada das atividades, surge um novo motivo 
de incômodo aos animais: os tutores vão vol-
tar, aos poucos, à rotina anterior à pandemia 
e deixar os pets sozinhos em casa depois de 
terem se acostumado com a companhia.  

E quando os tutores voltarem a trabalhar 
ou a estudar presencialmente, os animais 
poderão sofrer. “Esse retorno à rotina ante-

O efeito da pandemia nos pets.

rior à pandemia significa, na prática para o 
animal, a ausência do tutor, podendo desen-
volver uma síndrome de ansiedade por se-
paração e ocasionando, por exemplo, com-
portamentos destrutivos pelo pet, podendo 
apresentar latidos constantes, arranhar e 
morder móveis e objetivos urinar e defecar 
fora do lugar de costume”, elenca o coor-
denador.  

“Esses comportamentos alterados po-
dem ser inconvenientes tanto para os tuto-

res como para os vizinhos, mas o animal 
é o mais afetado diretamente, podendo em 
alguns casos desenvolver automutilação, 
por exemplo, mordendo a própria pata ou o 
rabo. Além disso, podem acontecer também 
situações em que há a falta de apetite, perda 
ou ganho de peso excessivo, alterações der-
matológicas e supressão da imunidade, que 
pode abrir portas para infecções e surgimen-
to de doenças, tudo isso reflexo do estresse 
da separação”, continua. 

como amenizar os efeitos negativos da 
pandemia nos pets?

O médico veterinário explica que cães 
e gatos precisam se manter ativos física e 
psicologicamente para serem saudáveis. Por 
isso, antes de qualquer mudança radical na 
rotina dos pets, é importante promover ati-
vidades físicas, mentais e sociais para que 
eles se acostumem com novas situações e 
gastem energia para aliviar o tédio e o es-
tresse. 

“Se os animais vão passar muito tempo 
sozinhos, é interessante investir em enrique-
cimento ambiental. Objetos e estruturas que 
promovam desafios e atividades alimenta-
res, sensoriais, físicas e mentais são uma 
opção”, elenca o veterinário. 

Esses objetos podem ser brinquedos, 
petiscos, brincadeiras como cabo de guerra 
e jogar bolinhas, camas elevadas e obstácu-
los. Estimular a independência e reforçar 
positivamente bons comportamentos en-
quanto estiver junto ao pet são outras dicas 
importantes. “Acostumar os cães, principal-
mente, a ficarem sozinhos, com saídas rá-
pidas e graduais enquanto se divertem com 
os elementos de enriquecimento ambiental 
aplicados pelo tutor gera bons resultados”, 
completa Vaz. 

Um cachorro lambendo o pé do tutor 
pode ser algo muito recorrente. Só que, o 
que parece algo carinhoso, como os lambei-
jos caninos, pode ser algo bastante perigoso 
tanto para o cão, quanto para o tutor.

E não só porque a língua do cachorro é 
cheia de bactérias que podem nos fazer mal. 
Mas também, porque se o cão está fazendo 
isso, é sinal de que ele pode estar com algum 
problema de comportamento ou até de saúde.

Para te ajudar a entender melhor, separa-
mos alguns motivos pelos quais um cachor-
ro pode lamber o pé do tutor. Veja:
• O ato pode ser apenas afeto;
• A língua do cão colhe muitas 

informações do ambiente;
• Síndromes de ansiedade podem ser os 

motivos;
• O cachorro pode querer sentir o gosto da 

pele.
Falaremos mais sobre cada item da lista 

a partir de agora, de forma que você possa 
entender, em detalhes, as motivações. Quem 
sabe, você identifica os padrões de seu cão e, 
assim, descobre o porquê ele lambe seus pés.

cachorro lambendo o pé do tutor –
o ato pode ser apenas afeto.

Isso mesmo! Em alguns casos, o cachor-
ro lambendo o pé do tutor pode ser apenas 
um ato de carinho e algum cumprimento. 

Cachorro lambendo o pé do tutor – Por que isso acontece?
Nada mais do que isso.

Ou seja, muitas vezes o cachorro vai dar 
uma lambida para receber o tutor em casa 
depois de um dia de trabalho ou para chamar 
atenção e convidá-lo para uma brincadeira.

Ao lamber, o cão sabe que o tutor irá 
senti-lo e percebê-lo. E isto, obviamente, 
é de total interesse do cão, que pode estar 
procurando por um momento de diversão e 
brincadeiras naquele momento.

Só que se este ato for repetido e não em 
determinados padrões do dia, pode ser que 
haja, sim, algum problema com o cão. Va-
mos entender mais algumas situações.

A língua do cão colhe muitas 
informações do ambiente

A língua é um órgão importantíssimo na 
anatomia canina. Afinal, é a partir da língua 
que o cachorro consegue perceber o ambiente 
e, assim, recolher várias informações sobre ele.

Inclusive, é com a língua que o cachor-
ro consegue perceber as emoções de outros 
cães e também dos tutores.

Por isso, ao lamber nossos pés, pode 
ser que o cão esteja buscando por alguma 
informação específica. Ele pode ter sentido 
o cheiro de algum elemento diferente e isto 
chamará a atenção dele.

Por exemplo, se você caminhar de chinelos 
em um parque, pode ser que seus pés fiquem 

com cheiro de outros cães – e o seu cãozinho 
vai querer entender estas informações.

síndromes de ansiedade podem
ser os motivos

Outro fator bastante recorrente que faz 
um cachorro lamber os pés do tutor, é o fato 
de ele se sentir sozinho ou ansioso. Infeliz-
mente, a síndrome da ansiedade de separa-
ção é bastante recorrente e você precisa ficar 
atento para que ela não avance em seu cão.

Inclusive, já falamos mais sobre ela nes-
te artigo aqui: Síndrome da Ansiedade da 
Separação.

Por exemplo, se o seu cachorro passou 
muito tempo longe de você e ele não está 
condicionado a entender que isto está tudo 
bem, ele poderá lamber seus pés. Ele faz 
isso para saber por onde você andou e para 
tentar demonstrar a você que ele está pre-
sente. Ele quer chamar atenção.

Portanto, se você notar seu cão lamben-
do seus pés, não romantize a situação. Tente 
entender os motivos e busque ajuda de um 
profissional. Pode não ser nada. Mas tam-
bém, pode indicar um problema.

o cachorro pode querer sentir
o gosto da pele

Outro fator recorrente e até simples que 
faz um cão lamber os pés do tutor, é o fato de 

o animal querer sentir o gosto da pele. Como 
você sabe, a língua dos cães é realmente mui-
to poderosa. Ela consegue perceber infor-
mações mínimas. E na pele dos tutores, há 
muitas informações que geram curiosidade.

Inclusive, pode ser que o cão esteja lam-
bendo apenas para sentir o gostinho de sal 
que a pele tem, devido ao suor.

Pode deixar o cachorro lamber o pé?
O ideal é que você não deixe o cão lam-

ber seus pés.
Por mais que isto possa ser apenas um 

lambeijo, saiba que os lambeijos também 
podem trazer problemas de saúde. Há mui-
tas bactérias na língua do cachorro e, em 
caso de contato com nossa corrente sanguí-
nea, vários problemas podem ocorrer.

Inclusive, também não é recomendado 
que você deixe o cão lamber qualquer ou-
tra parte do seu corpo, como rosto ou mãos. 
Afinal, estas são regiões ainda mais sensí-
veis e que podem, sim, proporcionar proble-
mas bem graves de saúde, principalmente se 
o cão não for vacinado e vermifugado.

Manter uma relação saudável com seu 
cão não é deixar ele fazer o que ele quiser. 
Mas sim, criar limites, adestrá-lo adequada-
mente e cuidar de situações comportamen-
tais. Em caso de dúvidas, peça ajuda para 
um veterinário.



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) A decomposição do corpo humano começa apenas 4 minutos depois da morte.
03) Beijar um bebê na orelha pode deixá-lo surdo.
04) Fredric John Bauer foi o criador da lata das batatas Pringles. Quando ele morreu em 
2008 suas cinzas foram colocadas em uma delas.
05) Os bicho-preguiça, além de lentos, são muito ignorantes. Ademais, às vezes, 
confundem seus próprios braços com galhos e caem da árvore que estão empoleirados.
06) Cães de pradaria se cumprimentam com beijos.
07) Humanos e coalas possuem as digitais muito parecidas.
08) A Ilha de Socotra é tão isolada que, por lá vivem espécies que não são encontradas em 
nenhum outro lugar do planeta. Não à toa, portanto, ficou conhecida como “o lugar mais 
estranho da Terra”.
09) Se algum dia você estiver procurando algo, olhe da direita para a esquerda. Por 
estarmos acostumados a ler da esquerda para a direita é mais fácil as coisas passarem 
despercebidas.



afastar algumas pessoas, pois tem dificulda-
de de se adequar às expectativas alheias.

Lilith em Peixes
Para você, é co-

mum se arrepender por 
ações impensadas no 
campo afetivo, já que 
costuma se confun-
dir em relação ao que 
sente. Extremamente 

sensível, busca viver, no sexo uma experi-
ência que vai além do mero prazer corporal, 
pois deseja se fundir ao outro. Tende a viver 
amores platônicos ou “de novela”, com pes-
soas comprometidas ou inacessíveis emo-
cionalmente. Apesar disso, sempre busca 
encontrar um sentido nos relacionamentos 
que desfruta.
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GUIA DOS ASTROS

PREVISÃO 2021
NOVIDADE: Descubra em que signo está sua Lua Negra (Lilith) e o tipo de afeto você atrai.

Lilith em Áries
Você tem uma sen-

sualidade marcante, 
mas pode acabar assus-
tando algumas pessoas 
ao agir com indiscri-
ção ou até um certo 
descontrole emocional 

para satisfazer seu excesso de libido. Por 
conta deste jeito instável, os outros tendem 
a achar que estão diante de alguém pouco 
comprometido. Possui muitos desejos acu-
mulados e possivelmente gosta de dominar 
na hora do sexo, além de ouvir palavras se-
dutoras e instigantes. Também prefere estar 
com quem consegue acompanhar seu ritmo 
acelerado.

 Lilith em Touro
Você tem uma sen-

sualidade marcante e 
atrai naturalmente as 
pessoas. Amante do 
prazer, deve tomar cui-
dado para que isso não 
se transforme em com-

pulsões na cama e acabe vivendo relacio-
namentos baseados puramente na química 
sexual. Gosta de receber toques e carinhos 
do outro, além de priorizar o conforto na 
“hora h”. Também sente atração por quem, 
assim como você, prioriza os momentos de 
intimidade a dois.

 Lilith em Gêmeos
Você sabe como 

ninguém usar as pala-
vras na hora da con-
quista. O problema é 
que tende a passar a 
imagem de que não 
é alguém confiável e 

estável para se relacionar. Flexível, adapta-
-se facilmente às diferentes personalidades. 
Possivelmente racionaliza sua sexualida-
de, o que pode fazer com que desenvolva 
algumas taras ou pense demais sobre sua 
performance entre quatro paredes. Não se 
apega com facilidade e preza muito pela sua 
liberdade. Por este motivo, tende a preferir 
pessoas leves e abertas a experimentar.

Lilith em Câncer
Você é naturalmen-

te carente e gosta de 
saber que é importante 
na vida das pessoas. 
Só consegue expressar 
livremente sua sexu-
alidade e sentimentos 

quando percebe aceitação por parte do outro 
e está satisfeito com o próprio corpo. Para 
sentir prazer na cama é fundamental que 
confie na pessoa parceira. No entanto, seu 
apetite sexual, assim como seus sentimen-
tos, pode oscilar bastante. Por isso, costuma 
buscar pessoas compreensíveis e pacientes. 
Também pode se relacionar com alguém 
mais velho.

 Lilith em Leão
Sexo para você é 

prioridade. Gosta de 
seduzir, mas precisa 
sentir que tem a total 
admiração do outro. 
Caso contrário, o ape-

tite sexual – que costuma ser abundante – 
fica abalado. Amante dos prazeres, pode se 
exceder nesta busca, seja por sexo, bebidas 
festas ou comidas. Costuma envolver as 
pessoas na sua aura de sedução e, por esse 
motivo, não tem dificuldades em arrumar 
parceiros para o sexo. Gosta de brincadeiras 
entre quatro paredes e de pessoas modernas, 
bem-humoradas e que saibam separar sexo 
de amor.

 Lilith em Virgem
Você é uma pessoa 

extremamente preocu-
pada com os detalhes e 
o bom funcionamento 
de tudo que se envol-
ve. Por conta disso, 

pode ter seus momentos de intimidade e de 
lazer prejudicados por esta necessidade de 
perfeccionismo. Tem apetite sexual de so-
bra, mas sente dificuldades para se libertar 
e expressar livremente todos os seus desejos 
mais secretos. Muitas vezes pode aparentar 
frieza e indiferença para o outro, que deve 
ter paciência para esperar você revelar sua 
faceta mais sedutora e carinhosa.

 Lilith em Libra
Você preza mui-

to pela harmonia nos 
relacionamentos, mas 
justamente por con-
ta disso pode acabar 
acumulando mágoas, 

já que não diz o que desagrada. Busca um 
amor idealizado, o que dificulta a vivência 
de uma relação verdadeira, com seus altos e 
baixos. No sexo, busca pelo belo e requinta-
do, tendo horror à vulgaridade. Seus desejos 
são difíceis de serem saciados, já que ten-
de a se sentir pouco à vontade com pessoas 
que não conhece muito bem. Entre quatro 
paredes busca um prazer que vai muito além 
daquele sentido no corpo.

Lilith em Escorpião
Cheio de energia 

e tesão, você acaba 
atraindo as pessoas 
para seu raio de ação, 
mesmo que a princípio 
elas não tenham in-
teresse. Pode guardar 

cicatrizes no terreno amoroso, decorrentes 
de traições, dificuldades sexuais, disputas, 
entre outros conflitos. Também é propenso 
a ter acessos de ciúmes e fúria no campo se-
xual, além de tentar esconder desejos que os 
outros consideram feios ou inapropriados.

 Lilith em Sagitário
Você tem uma 

curiosidade nata entre 
quatro paredes. Gosta 
de viver experiências 
intensas e cheias de 
paixão, além de sem-
pre buscar inovar no 

sexo. Por este motivo, dificilmente se apega 
a uma única pessoa e pode não dar a aten-
ção que seu par acha que precisa. Também 
costuma usar o sexo como válvula de escape 
das tensões, o que pode acarretar em práti-
cas nas quais você ultrapassa os limites na 
cama.

 Lilith em Capricór-
nio

Você transmite a 
imagem de alguém po-
deroso, o que gera uma 
grande admiração por 
parte de alguns e anti-
patia de outros. Muitas 

vezes não sabe conciliar seu desejo de ter 
projeção na vida social com as demandas 
que um relacionamento exige. Na cama, 
tem muita preocupação em ser apreciado 
pela pessoa parceira, pois teme que ela não 
lhe ache tão atraente. Apesar de possuir uma 
natureza fiel, com o tempo pode sentir tédio 
ao ter a atenção de apenas uma pessoa. Bus-
ca um par mais novo e sensível, alguém que 
saiba que pode aprender com você e ofereça 
a segurança que precisa no amor.

Lilith em Aquário
Este é o posiciona-

mento típico de alguém 
que eventualmente tem 
relações sexuais com 
pessoas de seu círculo 
de amizade, o que pode 
trazer tensões no grupo 

que convive. Apesar de assumir uma postura 
liberta e revolucionária no que diz respeito 
ao sexo, muitas vezes não consegue aplicar 
isso na própria vida. Entre quatro paredes 
costuma ser criativo, mas como também 
adota um comportamento excêntrico, pode 

Na Astrologia, a Lilith, 
também conhecida como Lua 

Negra, representa temas como 
sexualidade, medos e aspectos 

ocultos de nossos desejos. Apesar 
de seu significado astrológico 
ser controverso e de ainda não 
haver um consenso sobre sua 
interpretação, ela vem sendo 

apontada e defendida como uma 
representante dessas temáticas.

Para uma interpretação completa 
da Lua Negra é preciso saber em 
qual signo e Casa astrológica ela 
se encontra em seu Mapa Sexual, 

além dos aspectos que faz com 
outros planetas. Por meio desta 

análise é possível descobrir quais 
processos inconscientes você 
costuma trazer à tona em seus 

relacionamentos amorosos, como 
expressa sua sexualidade, os tipos 

de desejo que costuma sufocar 
e até possíveis razões para 

algumas de suas frustrações nos 
relacionamentos.



COZINHANDO COM ARTE

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...

COFFEE       SOCIETY
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PANQUECA DE CARNE MOÍDA

ingredientes massa:
• 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
• 1 xícara (chá) de leite
• 2 ovos
• 4 colheres (sopa) de óleo
• Sal a gosto

ingredientes recheio:
• 300 g de carne moída
• 2 colheres (sopa) de cebola picada ou 

ralada
• 1/2 tomate cortado em cubos
• 1/2 lata de extrato de tomate
• 1 caixa de creme de leite
• Sal a gosto
• 400 g de muçarela fatiado
• Queijo ralado a gosto
• 
Modo de preparo massa:

Bata no liquidificador os ovos, o leite, o 

óleo, e acrescente a farinha de trigo aos pou-
cos. Após acrescentar toda a farinha de trigo, 
adicione sal a gosto. Misture a massa até obter 
uma consistência cremosa.

Com um papel-toalha, espalhe óleo por 
toda a frigideira e despeje uma concha de 
massa. Faça movimentos circulares para que a 
massa se espalhe por toda a frigideira.

Espere até a massa soltar do fundo e vire a 
massa para fritar do outro lado.

Modo de preparo recheio:
Em uma panela, doure a cebola com o óleo 

e acrescente a carne. Deixe cozinhar até que 
saia água da carne, diminua o fogo e tampe. 
Acrescente o tomate picado e tampe novamen-
te. Deixe cozinhar por mais 3 minutos e mistu-
re. Acrescente o extrato de tomate e temperos 
a gosto. Deixe cozinhar por mais 10 minutos. 
Quando o molho engrossar, desligue o fogo.

CONSTRUÇÃO DA IGREJA SANTO ANTONIO. O lançamento da primeira pedra funda-
mental da nova Igreja Matriz de Santo Antônio se deu em 1º de dezembro de 1940. Foi obra 
iniciada pelo Pe. Victor. A construção da atual igreja com três grandes torres foi iniciada 
em 1946 e concluída em 1958.


