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MAIS UMA NO LOMBO

Prefeito Daniel Alonso envia 
a câmara projeto que estava 

engavetado desde 2006 e que 
impõe cobrança pelo uso da água.

Trata-se do Projeto de Lei n.º 112/ 2021 autoriza o Departamento de Água e 
Esgoto de Marília (Daem) a repassar aos usuários finais a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos estabelecida a Lei Estadual n.º 12.183/2005, regulamentada pelo 
Decreto Estadual n.º 50.667/2006, juntamente com as contas do serviço público de 

abastecimento de água e coleta de esgoto.    Página 5

A mudança desse serviço acontece em momento epidemiológico oportuno favorecendo 
os atendimentos gerais no Pronto Socorro Municipal e unificando o atendimento para 

adultos com sintomatologia respiratória em um único serviço.  Página 06

Refinado, cristal, demerara, mascavo, light 
ou de coco? Entre os diferentes tipos do 
produto, conheça o melhor para integrar 
uma alimentação saudável.  Página 12

WhatsApp em vários 
dispositivos: como usar 

a nova função.

O WhatsApp liberou os testes iniciais do 
suporte a múltiplos aparelhos do app. 
Agora, o mensageiro permite utilizar a 
mesma conta em até quatro dispositivos 

simultaneamente, sem necessariamente ter 
o celular por perto ou conectado à internet.   

Página 10

O Brasil tem a segunda maior população 
de cães, gatos e aves canoras e 

ornamentais em todo o mundo e é o 
terceiro maior país em população total 

de animais de estimação. Saiba o que isto 
significa. Página 13

CIDADES INTELIGENTES:

Araçatuba passa a contar com 
pronto-atendimento para 
problemas respiratórios.

IMPORTANTE: 
Você sabe qual açúcar é 

menos prejudicial à saúde?

VOCÊ NÃO SABIA:

O Brasil é o 
terceiro maior país 

em população 
total de animais de 
estimação. Saiba 
um pouco deste 

mundo.
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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

“Vocês me procurarão e me acharão quando 
me procurarem de todo o coração”.

Jeremias 29:13

O reajuste nos pedágios das rodovias 
de nossa região, surge como mais um duro 
golpe ao bolso do contribuinte e como 
mais um obstáculo para o setor produtivo. 
Se bem analisarmos, os valores são in-
condizentes com as obras realizadas até o 
momento, basta citar a insegurança no tre-
cho nas proximidades dos bairros Maracá, 
Montana e Triste Cavichiolli. Tudo ganha 
ares de pura ficção.

Não parece crível que uma pessoa que 
resida em Garça, por exemplo, e que tra-
balhe em Marília, tenha que desembolsar 
aproximadamente 35% do salário mínimo 
mensalmente com pedágios, ou seja; literal-
mente pagando para trabalhar.

 O custo do pedágio se reflete também 
no preço dos produtos transportados pelas 
rodovias de nossa região. Os caminhonei-
ros reclamam que os altos valores do pe-
dágio em tão curta distância no trecho de 
Bauru a Panorama são incompatíveis com 
os baixos valores cobrados nos fretes. Ou-
tros até defendem os pedágios mas, com 
tarifas mais justas.

É algo que foge ao raciocínio lógico. 
Uma cidade considerada de potencial in-
dustrial, com um forte comércio e até re-
conhecida como de interesse turístico ser 
praticamente transformada em um condo-
mínio fechado, onde para se entrar ou sair, 
se faz necessário o pagamento do dízimo 
rodoviário. 

Mas afinal, qual seria o interesse ??? 
Se bem observarmos, Marília estagnou no 
tempo e, em um comparativo com cida-
des do mesmo porte a questão de 30 ou 40 
anos atrás, fica notório algo de crivo polí-
tico muito bem articulado que nada contra 
o desenvolvimento da cidade que nos anos 
50 chegou a ser a que mais se desenvolvia 
no mundo, basta olhar os livros e informes 
da época.

Se na área urbana da cidade já é notó-
rio o comando geral que corre bem longe 
das salas refrigeradas do segundo do andar 
da prefeitura, se concentrando na batuta de 

maestros oriundos de famosas construtoras, 
imobiliárias e especuladores que respiram 
dinheiro 24 horas por dia, fora dela o que 
se percebe é a sutileza das púrpuras mãos 
políticas.

É inaceitável checar o condomínio fe-
chado em que se transformou a cidade que é 
uma base regional em detrimento de outras 
cidades com a mesma representatividade. 
Ou será que Marília nada representa para os 
governos na esfera estadual e federal?

Se a onda de condomínios explode na 
cidade de uma forma assustadora, e onde, a 
maioria fere diretrizes do plano diretor sem 
qualquer restrição das autoridades constituí-
das, com o município em si, não é diferente. 
Estamos sim, literalmente cercados de pedá-
gios e não adiante dizer que a preocupação 
é com o fato segurança, pois na realidade 
combina mais com desesperança da pujança 
daquela que um dia foi considerada a meni-
na moça do interior paulista, ou Califórnia 
do oeste paulista. 

É de dar pena ver a classe política que 
se emudece perante a este presente de grego 
que sacrifica o trabalhador que muitas ve-
zes se desloca diariamente entre as cidades 
para o seu trabalho. Se bem que, em matéria 
publicada pelo JORNAL DO ÔNIBUS de 
MARÍLIA no último dia 15 sobre o assunto, 
retratou bem o real interesse de todos, seja 
prefeitos ou deputados; a grande quantia 
que chega aos cofres públicos sem nenhum 
esforço, através do ISS. 

Então aonde estão os políticos ??? Eles 
estarão em sua porta à partir do ano que 
vem, prometendo mundos e fundos, empre-
gos, saúde e principalmente habitação. Na 
realidade, o único interesse é a sede pelo 
poder e nada mais. Que oxalá, esteja este 
editor enganado, mas, até o momento, re-
pito, até o momento, não surgiu nenhum 
nome que possa colocar frente a estes des-
mandos e realmente despertar a cidade que 
adormece em berço esplêndido, dos polí-
ticos e empresários, é claro. O povo é um 
mero detalhe. 

Jesus, quero te conhecer!

Um condomínio 
chamado Marília.

Muitos sabem sobre a vida de Jesus, 
os seus principais milagres, mas poucos o 
conhecem de verdade. Conhecer Jesus vai 
além de saber quem Ele é. Não há como 
conhecê-lo sem buscá-lo verdadeiramente. 
Aquele que busca a sua presença em espírito 
e em verdade encontra-o (João 4:23-24).

Conhecer Jesus é andar segundo a sua 
Palavra, é ser um imitador dele (1 Coríntios 
11:1). Mais do que querer ou proferir pala-
vras, é necessário agir, decidir.

Quando o procuramos Jesus todo o cora-
ção, Ele revela-se a nós. Essa aproximação 
transforma a nossa vida. Se ainda não teve 
essa experiência, busque-o, Jesus também 
quer lhe conhecer!

Conhecendo Jesus
• Para conhecer Jesus é preciso convidá-lo. 

Abra o seu coração e deixe Jesus entrar 
na sua vida. 

• Leia o Evangelho de João, saiba o quanto 
Jesus te ama. 

• Busque-o em oração. Dedique um tempo 
do seu dia para falar com Ele.

Para Orar:
Jesus, quero conhecer-lhe mais e mais! Faz 
morada no meu coração, enche-me da Tua 
paz e do Teu amor. Fala comigo, ensina-

me a andar segundo a Tua palavra. No Teu 
poderoso nome, amém!
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Confiança do comerciante sobe em 
julho, na segunda alta seguida.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

A confiança do comerciante brasileiro 
subiu pela segunda vez consecutiva em ju-
lho, de acordo com o Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio (Icec), apurado 
pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

“O indicador seguiu ascendendo em um 
ritmo forte, com avanço de 11,7% em rela-
ção ao mês anterior, chegou a 107,8 pontos 
e voltou para a zona de satisfação, o que não 
acontecia desde março deste ano. Em com-
paração com julho de 2020, o crescimento 
foi ainda maior: 55,6%”, informou a CNC.

De acordo com a pesquisa, o resultado 
renovou a tendência otimista verificada em 
junho, quando o Icec registrou crescimento 
mensal de 12,2% e encerrou um período de 
cinco quedas seguidas.

“O índice passou a refletir o alento das 
expectativas dos comerciantes quanto à 
evolução das medidas de estabilização eco-
nômica. A avaliação positiva retrata, princi-
palmente, a percepção de que as condições 
gerais da economia estão mais favoráveis”, 
disse, em nota, o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, acrescentando que o avan-
ço da vacinação permite ao país vislumbrar 
um segundo semestre melhor para o am-
biente de negócios.

Segundo o levantamento, com os fortes 
avanços nos dois últimos meses, o Icec se 
aproximou do nível de satisfação alcançado 

1-) Você já fez alguma denúncia ao JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA? 

2-) Que nota você daria para os vereadores no primeiro semestre de 2021 ?? 

3-) Na sua opinião o que precisa melhorar na área da saúde em Marília ??

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

5-) Você tem preferência por marca de vacina?

em novembro do ano passado (108 pontos). 
“Isso reforça a relevância desse resultado, 
pois as perspectivas nesse período de 2020 
eram boas por conta da esperança com as 
vendas de fim de ano”, disse o economista 
da CNC responsável pela pesquisa, Antonio 
Everton.

Segundo Everton, fatores como a dis-
ponibilização da terceira versão da linha 
de crédito do Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe) também podem ter con-
tribuído para a melhora da percepção dos 
empresários neste mês.

COMPONENTEs
Em julho, todos os componentes do Icec 

subiram, o que não acontecia desde setem-
bro de 2020. O destaque ficou por conta do 
indicador que avalia as condições atuais da 
economia, do setor e da empresa, que apre-
sentou crescimento mensal de 29,2%, atin-
gindo 81,5 pontos.

Em relação à situação econômica do 
país, houve percepção positiva mais signifi-
cativa, com 35,8% do total de entrevistados 
afirmando que a economia melhorou, contra 
24,8% no mês anterior. Este resultado im-
pactou diretamente o subíndice que mede as 
intenções de investimento do empresário do 
comércio, que avançou 8,5% na compara-
ção com junho.
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Empresa foi a única a participar do cer-
tame no dia 07 de julho de 2021; prefei-
tura abre prazo de cinco dias úteis para 
recursos; valor de outorga nos dois lotes 

passa de R$ 1,8 bilhão. 

A Secretaria de Gestão Administrativa 
e Finanças da prefeitura de São José dos 
Campos, em São Paulo, divulgou no Diário 
Oficial do Estado desta quinta-feira, 15 de 
julho de 2021, o Julgamento de propostas 
da Concorrência Pública Internacional des-
tinada à operação dos transportes urbanos 
da cidade.

A Secretaria classificou em 1º Lugar a 
proposta da Itapemirim Group Ltda para os 
lotes 01 e 02 do Edital. Os valores de outor-
ga ultrapassam R$ 1,8 bilhão.

A partir da publicação, conforme deter-
mina a legislação, fica aberto o prazo de cin-
co dias úteis para a apresentação de recursos.

Com a publicação, a Comissão de Li-
citação cumpriu o disposto no item 24 do 
Edital, como explicitou na Ata da sessão de 
entrega das propostas.

Como mostrou o Diário do Transporte, 
a Itapemirim foi a única licitante a entregar 
propostas no dia 07 de julho, data da con-
corrência internacional.

Para o lote 1, a empresa apresentou pro-

Proposta da Viação Itapemirim para o sistema de ônibus 
urbanos de São José dos Campos (SP) é classificada.

A prefeitura de Americana, interior de 
São Paulo, contratou o Senac – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial por 
dispensa de licitação para elaborar o Plano 
de Mobilidade Urbana (PMU) do município.

O contrato tem o valor de R$ 150.020,00 
e prazo de execução de 12 meses.

O Senac já vinha realizando algumas 
atividades junto à prefeitura para a 
elaboração do PMU.

No dia 12 de maio deste ano, a entidade 
realizou o Iº Fórum de Mobilidade Urbana 
de Americana Ameri Mobi. O evento, 
gratuito e on-line, teve apoio da Secretaria 
de Planejamento da Prefeitura, e a 
participação de órgãos públicos e entidades 
da sociedade civil.

A prefeitura, que divulgou o encontro, 

O QUE FALTA AQUI: 
Americana contrata Senac 

por R$ 150 mil para fazer seu 
Plano de Mobilidade Urbana.

No caso da Linha Verde, os ônibus 
elétricos da 22 metros feitos pela BYD e 
Marcopolo, a concessionária do Lote 1 vai 
assumir os custos de operação, incluindo 
manutenção do material rodante e energia, 
quando o trecho Sul da Linha Verde estiver 
pronto para operação.

Porém, a infraestrutura e a compra des-
tes ônibus, chamados pelo poder público de 
VLP (Veículos Leves sobre Pneus), são in-
vestimentos da prefeitura.

Valor do contrato do lote 01: R$ 
993.359.672,00 (novecentos e noventa e três 
milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seis-
centos e setenta e dois reais e zero centavos)

LOTE 02:
O lote 2 abrange as regiões leste e su-

deste. Valor do contrato do lote 2: R$ 
861.061.437,00 (oitocentos e sessenta e um 
milhões, sessenta e um mil, quatrocentos e 
trinta e sete reais e zero centavos).

A Tarifa Técnica de Remuneração para 
o Lote 2 a ser proposta pela Concorrente 
deve ser inferior à Tarifa Técnica de Refe-
rência de R$ 4,94

Na tentativa de licitação anterior, reali-
zada no dia 06 de maio de 2021, foi dada 
como deserta – nenhuma empresa ou con-
sórcio apresentou proposta.

informou na época que o Plano de 
Mobilidade Urbano “envolve discussões 
multidisciplinares, que englobam assuntos 
como transporte público, ciclovias, 
acessibilidade, entre outros temas. O 
objetivo é traçar um conjunto de diretrizes 
para melhorar o deslocamento das pessoas 
na cidade, sempre tendo como foco a 
qualidade de vida de seus habitantes”.

Americana busca atender as diretrizes 
da lei federal nº 12.587/2012, que instituiu a 
política nacional de mobilidade urbana.

Para cidades com mais de 250 mil 
habitantes, a data limite será 12 de abril de 
2022. Já para municípios entre 20 mil e 250 
mil moradores, que é o caso de Americana e 
também de Marília, o prazo novo máximo é 
12 de abril de 2023.

posta de tarifa de remuneração de R$ 4,98. 
O lote inclui a operação dos ônibus elétricos 
no Corredor Verde. Para o lote 2, o valor 
ofertado foi de R$ 4,72.

Pelas regras da concorrência, uma vez 
declarada vencedora, a Itapemirim só pode-
rá escolher um dos lotes. A preferência da 

empresa é o lote 01, conforme constou na 
proposta apresentada.

LOTE 01
O lote 1 abrange as regiões norte, oeste e 

sul; e abrigará o trecho sul do projeto Linha 
Verde (corredor de ônibus elétricos).

Os ônibus municipais em Santo André, 
no ABC Paulista, passaram a operar sem 
limite de horário desde o último dia 12 de 
julho de 2021.

Desde o dia 05 de julho, por causa das 
restrições à circulação de pessoas para conter 
a propagação da covid-19, os coletivos 
estavam autorizados a circular somente até 
meia noite. Antes de 05 de julho, a restrição 
era maior ainda, com operação apenas entre 
04h e 22h.

Com a nova regra publicada, por meio 
do decreto 17.721/21, os ônibus podem 
atender inclusive depois de 00h00, como 
ocorria habitualmente com diversas linhas 
da cidade antes da pandemia.

A decisão de prefeitura levou em conta 
a ampliação dos horários de atividades 
comerciais e de serviços em todo o Estado 

Santo André libera operação 
de ônibus sem limite de 

horário.

de São Paulo, que passaram a ser das 
06h às 23h, diante da redução dos casos, 
internações e óbitos relacionados ao novo 
coronavírus.

A medida vale para as linhas municipais 
de Santo André que são operadas pela 
Suzantur (sistema de Vila Luzita) e 
Consórcio União Santo André (Viação 
Guaianazes – antiga Viação Humaitá, 
Viação Curuçá, Viação Vaz – antiga Viação 
Padroeira do Brasil, TCPN – Transportes 
Coletivos Parque das Nações, ETURSA – 
Empresa de Transporte Urbano e Rodoviário 
de Santo André – linhas remanescentes da 
privatização da EPT – Empresa Pública 
de Transportes e dissolução da ENSA 
– Expresso Nova Santo André , EUSA 
– Empresa Urbana Santo André – antiga 
Viação São Camilo).
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MAIS UMA NO LOMBO:
Na sede por arrecadação, prefeito Daniel Alonso envia a 

câmara projeto que estava engavetado desde 2006 e que 
impõe cobrança pelo uso da água.

ACONTECE MARÍLIA

Como se não bastasse o aumento abusi-
vo da tarifa do transporte coletivo em quase 
20% (vinte por cento), a chegada da chama-
da Onda Vermelha da empresa que coman-
dará a zona azul da cidade com dispositivos 
para a volta da fábrica de multas e por fim, 
a implantação das praças de pedágios que 
praticamente acabam por transformar o mu-
nicípio em uma cidade sitiada ou condomí-
nio fechado, mas, fechado por pedágios, eis 
que, neste segundo semestre “ os presenti-
nhos” continuam para os marilienses.

Na volta do “merecido” recesso dos no-
bres edia, um projeto já começa a chamar 
a atenção não pela legalidade de seu teor, 
mas, pelo momento inadequado e ainda crí-
tico da economia em função da pandemia. 
Trata-se do Projeto de Lei n.º 112/ 2021 
que deverá ser discutido e votado logo nas 
primeiras sessões neste segundo semestre 
quando a Câmara Municipal de Marília re-
tomar as sessões plenárias. 

 A matéria está definida em quatro arti-
gos. O primeiro autoriza o Departamento de 
Água e Esgoto de Marília (Daem) a repassar 
aos usuários finais a cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos estabelecida a Lei Estadu-
al n.º 12.183/2005, regulamentada pelo De-
creto Estadual n.º 50.667/2006, juntamente 
com as contas do serviço público de abaste-
cimento de água e coleta de esgoto. 

Apenas para relembrar, a cobrança foi 
instituída pelo governo do Estado de São 
Paulo em 2006. Na época, o governador era 
Geraldo Alckmin, e a proposta reconheceu 
a água como um bem público de valor eco-
nômico. A justificativa do Estado era incen-
tivar o uso racional. Em Marília, a gestão 
era do prefeito Mário Bulgareli que optou 
pela não adequação. Na sequência, houve a 
renúncia do mesmo e Ticiano Dias Toffoli 
acabou assumindo o cargo, mas, também 
não foi simpatizante da ideia. Em 2013, Vi-
nicius Camarinha se tornou o mandatário da 

liberativo do DAEM pode ser convocado 
a qualquer momento em razão do aumento 
excessiva nas contas de Energia Elétrica por 
parte da CPFL. 

Para piorar a expectativa, não está des-
cartada a possibilidade de encarecimento 
também no valor final da conta de água.  É 
importante lembrar que o custo da bandeira 
dois (vermelha), a mais alta do sistema, au-
mentou de R$ 6,24 para R$ 9,49 cada 100 
kWh (quilowatt-hora) consumidos – corre-
ção de 52% sobre o valor que já vinha sendo 
cobrado desde junho.

O índice de reajuste foi autorizado em 
29 de junho pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) a ser pago pelos consu-
midores na conta de luz já a partir de julho e 
deverá permanecer em vigor pelo menos até 
o mês de novembro, devido ao baixo índice 
de chuvas em boa parte do país, com a con-
sequente queda do nível dos reservatórios 
hídricos.

A CPFL Paulista é a empresa que mais 
recebeu empenhos da autarquia desde o co-
meço do ano. Foram R$ 16,6 milhões em re-
lação a um total de R$ 66 milhões. Na com-
paração entre o primeiro semestre deste ano e 
do ano passado, houve um aumento nominal 
de 44% no total de empenhos para a empresa 
que fornece energia elétrica. A inflação ofi-
cial acumulada em 12 meses foi de 8,35%.

Em junho, o Daem bateu recorde de 
notas em nome da CPFL, ao menos desde 
o começo do ano passado, com R$ 3,4 mi-
lhões empregados em apenas um mês. Com 
isso, não resta a você fiel contribuinte outra 
alternativa, a não ser, aguardar a convoca-
ção por parte do presidente da autarquia, 
dos membros do conselho deliberativo do 
Departamento, que após a avaliação da si-
tuação, repassar para o martelo final do 
prefeito municipal. Em síntese, com certeza 
teremos uma conta de água mais cara neste 
segundo semestre. E o salário óhh!

cidade, e seguiu o exemplo dos demais em 
não adotar a medida. O atual prefeito Daniel 
Alonso, silenciou-se nos primeiros 4 anos 
sobre o assunto, mas, agora, não houve per-
dão e o projeto foi desengavetado. 

Voltando aos detalhes do projeto que 
promete criar uma polêmica, pelo menos 
redes sociais e, uma péssima repercussão 
junto a população, o segundo artigo propõe 
que o repasse da cobrança seja identificado 
e discriminado nas contas de água. Já o ter-
ceiro artigo, por sua vez, proíbe a cobrança 
aos usuários beneficiários da tarifa social. 

Nas justificativa do projeto, o prefeito 
municipal Daniel Alonso (PSDB), informou 
que atualmente a autarquia do Daem atende 
mais de 90 mil usuários do serviço de água 
e esgoto e a proposta da administração mu-

nicipal é não ultrapassar a cobrança de R$ 1 
por habitante.  A respeito da natureza jurídi-
ca dos valores cobrados, ele afirmou não se 
tratar de imposto e nem de taxa, ou seja, não 
teria natureza tributária. Segundo o mesmo, 
trata-se de preço público pela utilização de 
um bem de natureza pública: a água, se ba-
seando no decreto do então governador tu-
cano Geraldo Alkmim.

Em sendo aprovado pelos nobres verea-
dores, o PL n.º 112/2021, que já está sendo 
apelidado de PEDÁGIO DA ÁGUA, a ar-
recadação mensal do Daem terá um injeção 
mensal de R$ 90 mil reais. A conta é sim-
ples, ao final de 12 meses de cobrança, o cai-
xa do departamento estará com R$ 1 milhão 
de reais a mais nos cofres. E não para aí...

AUMENTO A VISTA: Conselho De-

Trata-se de preço público pela utilização de um bem de natureza pública: a água, se 
baseando no decreto do então governador tucano Geraldo Alkmim. Afirmou Daniel AlonsoMarcelo Macedo, Diretor do DAEM
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 A Prefeitura de Araçatuba  já colocou 
em funcionamento desde o último dia 7, um 
pronto-atendimento exclusivo para pessoas 
com problemas respiratórios ou sintomas 
indicativos da covid-19. O novo serviço 
será prestado no prédio do antigo Hospital 
da Mulher, na rua Sacadura 471, no bairro 
Aviação. No local hoje funciona o Hospital 
Municipal.

A estrutura do novo atendimento con-
templa o atendimento de livre demanda, 
24 horas, todos os dias da semana, em con-
sultórios apropriados, equipe devidamente 
treinada e em um ambiente apropriado, eli-
minando a tenda externa no Pronto Socorro 
Municipal.

A medida pretende descentralizar o 
atendimento que hoje é prestado no Pronto-
-Socorro Aida Vanzo Dolce, no bairro São 
Joaquim. Com isso, o local passa a ter maior 
capacidade para atendimento de urgências e 
emergências não ligadas à covid.

No local, serão disponibilizadas 16 pol-
tronas de hidratação; ala de enfermaria com 
16 leitos e dois berços. O serviço também 
tem uma sala de emergência adequada para 
atendimento e estabilização dos pacientes 

Itapevi é uma Capital Cultural do Estado 
de São Paulo 2021. A cidade recebeu esse 
título do Governo do Estado de São Paulo, 
nesta terça-feira (13), numa cerimônia reali-
zada, no Palácio dos Bandeirantes. Na oca-
sião foi anunciado que Itapevi foi contem-
plada no edital “Juntos pela Cultura 2021”, 
com o projeto “Virada Cultural SP online”, 
com o investimento de R$ 200 mil.

Neste edital foi preciso declarar todas as 
atividades culturais realizadas no municí-
pio. Com isso, Itapevi obteve consideração 
de excelência artística pela comissão. A ci-
dade nos últimos anos se transformou num 
polo cultural da região, atualmente a Prefei-

Itapevi recebe o título 
“Capital Cultural do Estado 

de São Paulo 2021”.

PENSANDO NO FUTURO: 
Araçatuba passa a contar com pronto-atendimento 

para problemas respiratórios.

graves, com quatro leitos, ventiladores me-
cânicos, monitores multiparâmetros e bom-
ba de infusão.

O serviço dispõe de sala própria de Raio 
X, com um aparelho fixo e um aparelho 

móvel. O novo serviço vai dispor, ainda, de 
serviço de laboratório, o qual realizará todos 
os exames complementares necessários para 
o atendimento dos pacientes, como hemo-
grama, gasometria arterial e urina. Também 

será feito o teste de PCR.
A secretária de Saúde, Carmem Gua-

riente, informa que a mudança desse ser-
viço acontece em momento epidemiológi-
co oportuno favorecendo os atendimentos 
gerais no Pronto Socorro Municipal e uni-
ficando o atendimento para adultos com 
sintomatologia respiratória em um único 
serviço.

EQUIPE
De acordo com a Secretaria Municipal 

de Saúde, o novo serviço contará com pro-
fissionais treinados na recepção dos pacien-
tes, acolhimento com classificação de risco 
por enfermeiros capacitados, atendimento 
médico, farmácia de dispensação interna, 
farmácia de dispensação externa de medica-
mentos, enfermeiros e técnicos de enferma-
gem ou auxiliares de enfermagem em sala 
de medicação, sala de enfermaria e sala de 
emergência.

O serviço conta, ainda, com uma equipe 
multidisciplinar, com nutricionista, fisiote-
rapeutas e psicólogos bem como toda equi-
pe administrativa, manutenção e limpeza 
dos setores.

tura tem 4 escolas de artes, e ainda realiza 
uma série de atividades artísticas (como vi-
nha acontecendo antes da pandemia), como 
a peça teatral Paixão de Cristo, com público 
de mais de 5 mil pessoas por apresentação, 
Espetáculos de dança, Mostras de Teatro 
e a criação da West Side Gallery, uma das 
maiores galerias de artes urbana do país.

Itapevi tem aproximadamente 4 mil alu-
nos matriculadas nas escolas livres de Tea-
tro, nos cursos Teatro e Circo, na de Artes, 
com aulas de Desenho Artístico, Artesanato 
e Escultura, na de Música, com o Centro 
de Formação Musical Jaci Januário da Sil-
va, com aulas de violão, teclado, saxofone, 
clarinete, bateria, musicalização, banda sin-
fônica e banda marcial e na Companhia de 
Dança, nos cursos de Ballet Clássico e Jazz, 
Zumba, Dança do Ventre, Capoeira, Street 
Dance, Hip Hop e Dance Hall, entre outras 
atividades.

O projeto contou com 161 municípios 
contemplados no decorrer dos 12 editais 
lançados, mas somente 20 receberam o tí-
tulo de Capital Cultural do Estado de São 
Paulo 2021.

As atividades das escolas de Itapevi 
estão suspensas devido a pandemia da Co-
vid-19, mas com aulas online para a maioria 
dos cursos.

A Virada Cultural online no estado de 
São Paulo será realizada em 21 de agosto, 
com apresentações gravadas e com trans-
missão nas redes do Governo do Estado de 
São Paulo e da Prefeitura.

Em comemoração aos 78 anos de fun-
dação da Gama (Guarda Municipal de 
Americana, o prefeito Chico Sardelli e o 
vice-prefeito Odir Demarchi fizeram nesta 
segunda-feira (12) a entrega simbólica de 
um dos 184 coletes balísticos adquiridos 
pela corporação.

Os coletes balísticos nível 3-A foram ad-
quiridos com um investimento de R$ 331,2 
mil e serão distribuídos nesta terça-feira 
(13), em substituição aos coletes no fim de 

Prefeito de Americana entrega 
183 coletes balísticos à Gama 
(Guarda Municipal da cidade).

sua vida útil. Cada um dos equipamentos 
tem validade de cinco anos.

“Nos 78 anos da Gama temos o privilé-
gio de entregar 184 novos coletes a prova 
de balas, para que os profissionais de segu-
rança pública da Gama possam ter tranqui-
lidade para trabalhar. Aproveito a oportuni-
dade para parabenizar os patrulheiros pelo 
trabalho desenvolvido e amplamente reco-
nhecido pelos americanenses. Temos muito 
orgulho da Gama”, disse Chico.
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Home office atinge 11% dos trabalhadores no 
Brasil diante da pandemia em 2020, aponta Ipea.
Diante da pandemia do coronavírus, que 

impôs medidas de restrição à circulação e 
aglomeração de pessoas, 11% dos trabalha-
dores ativos no Brasil exerceram suas ativi-
dades profissionais de forma remota. É o que 
aponta um estudo divulgado pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Os dados utilizados no estudo do Ipea 
foram coletados por meio da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) entre maio e 
novembro do ano passado.

Naquele período, 74 milhões de brasi-
leiros estavam trabalhando no país e, dentre 
eles, 8,2 milhões atuavam na modalidade 
conhecida como home office. A maioria de-
les é do Sudeste, da cor branca e tem ensino 
superior completo.

De acordo com o pesquisador do Ipea 
Geraldo Góes, o objetivo do estudo foi fazer 
uma análise global do home office no país 
diante da pandemia.

“Assim é possível traçar um panorama, 
em grandes números, do trabalho à distân-
cia no Brasil durante a pandemia de Co-
vid-19”, disse.

Do total de trabalhadores em home 
office no ano passado, 4,7 milhões são da 
Região Sudeste, o que corresponde a quase 
60% (58,2%) nesta modalidade de trabalho. 

Já a Região Norte foi a que concentrou a 
menor proporção, de apenas 3,3%, de traba-
lhadores atuando de forma remota.

Quanto ao perfil dos trabalhadores brasi-
leiros em home office, o Ipea apontou que:
56,1% eram mulheres
65,6% eram brancos
74,6% possuíam nível superior completo
31,8% estavam na faixa de 30 a 39 anos
63,9% estavam empregados no setor privado.

Na análise por atividade profissional, o 
estudo apontou que em média, 51% das pes-
soas na atividade de educação privada es-
tavam em trabalho remoto. No setor finan-
ceiro privado esse percentual foi de 38,8%, 
enquanto na comunicação privada chegou a 
34,7%. Os menores percentuais estavam nas 
atividades de agricultura (0,6%), logística 
(1,8%) e alimentação (1,9%).

Já na administração pública, os órgãos 
federais foram os que concentraram a maior 
proporção de trabalhadores em home office, 
de 40,7%. No âmbito estadual essa propor-
ção foi de 37,1%, enquanto no municipal foi 
de 21,9%.

O estudo conduzido por Geraldo Góes 
tem coautoria dos pesquisadores Felipe 
Martins e José Antônio Nascimento e foi 
publicado sob o título ‘Trabalho remoto 
no Brasil em 2020 sob a pandemia do Co-
vid-19: quem, quantos e onde estão?’.

A proposta de acabar com os incentivos 
fiscais do Programa de Alimentação do Tra-
balhador (PAT), incluída no texto da refor-
ma do Imposto de Renda pelo relator e de-
putado Celso Sabino (PSDB-PA), pegou de 
surpresa os setores de bares e restaurantes e 
de cartões de benefícios, que podem ser pre-
judicados com a medida. Com o fim do be-
nefício, as empresas do setor falam em per-
das que podem afetar cerca de 20 milhões 
de trabalhadores que recebem vale-refeição 
e vale-alimentação.

De acordo com as regras atuais, as em-
presas têm a opção de deduzir no Imposto 
de Renda o dobro dos gastos comprovada-
mente realizados com os programas de ali-
mentação do trabalhador já aprovados pelo 
governo, como é o caso do PAT. Sem o in-
centivo, é possível que uma parte dos traba-
lhadores perca o vale-refeição ou o vale-ali-
mentação. Os cartões não são considerados 
benefícios obrigatórios por lei, como o 13º. 
salário, o vale-transporte ou o FGTS.

Segundo Paulo Solmucci, presidente 
da Associação Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel), o setor foi pego com-
pletamente de surpresa com a decisão. Ele 
afirma que, a convite do próprio governo, as 
empresas de voucher, de cartão de crédito, 

Fim de incentivo a vale-refeição 
surpreende restaurantes.

supermercadistas, associações de trabalha-
dores, Banco Central e secretárias do Minis-
tério da Economia, há seis meses, discutiam 
a reestruturação do PAT, sendo que um es-
tudo para melhorar o alcance e a qualidade 
do programa já havia sido feito.

Solmucci diz ainda que, apesar do cus-
to anual do benefício para o governo ser de 
pouco mais de R$ 1,2 bilhão, o retorno dado 
por meio do pagamento de impostos pelo 
setor de alimentação é cerca de três vezes 
maior. “Não faz sentido. Como podem su-
gerir acabar com uma lei amplamente estu-
dada e que passou por vários governos, que 
gera empregos e renda, sem discutir com a 
população, para cobrir um buraco deixado 
por uma proposta de reforma tributária mal 
elaborada?”, finaliza.

Já a Associação Brasileira de Benefícios 
ao Trabalhador (ABBT), que representa as 
empresas de cartões de benefícios como 
Alelo, Sodexo e Ticket, diz que o PAT é 
um dos programas do gênero “mais bem-
-sucedidos do mundo, sendo referência para 
a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT)”. A associação também afirma que 
“vem participando das discussões acerca do 
assunto em conjunto com os demais setores 
envolvidos nesse segmento.”
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Empresários apostam na retomada do turismo e 
investem em atrativos.

Um dos setores mais afetados pela cri-
se econômico-sanitária do Brasil em 2020 
foi o turismo, que registrou uma retração 
de 36,6% no volume de receitas em relação 
ao ano anterior. Os serviços mais abalados 
foram alimentação, hospedagem em hotéis, 
pousadas e agências de viagens, segundo 
informação da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Mesmo com a perspectiva de uma 
retomada lenta das atividades este ano, 
empresários do setor estão confiantes na 
melhoria a longo prazo e planejam inves-
timentos de peso no setor.

Diversos atrativos já saíram do papel e 
estão em fase de construção, empregando 
milhares de trabalhadores e dando esperan-
ça a quem depende do setor para viver. Sem 
dúvidas, são boas notícias para o Dia do Tu-
rismo, comemorado em 8 de maio.

Em Brotas, a capital nacional do turismo 
de aventura, estão previstos investimentos 
de R$ 27 milhões no setor. O levantamen-
to considera projetos executados a partir do 
período inicial das restrições de combate à 
Covid-19. De melhorias como reformas e 
ampliações, até o início de novos empreen-
dimentos do zero, o setor manteve, mesmo 
com a retração na demanda, o otimismo 
já comprovado de que a retomada, gradu-
al, manterá a cadeia turística aquecida no 
destino, que tem agradado a uma parcela 
crescente dos viajantes à procura de espaços 
abertos e de natureza.

Ao notar que o seu público preferia per-
manecer nas dependências de seu empre-
endimento, Fabio Ferreira, proprietário do 
Ecoparque Cassorova, decidiu investir tam-
bém no ramo hoteleiro. O empreendimento, 
que tem alta procura por turistas que que-
rem conhecer a cachoeira e praticar a tiro-
lesa, oferece também apartamentos de alto 
padrão voltados para casais.

“Criamos um conceito que alia conforto 
ao contato com a natureza, em um ambiente 
intimista. A ocupação total dos leitos den-
tro da margem permitida na retomada tem 
acontecido todo final de semana. Construí-
mos 12 apartamentos, mas ao final do pro-
jeto, em 2023, serão 33 unidades”, explica 
Ferreira.

A ampliação do número de leitos para 
comportar a demanda também está entre os 
principais investimentos do Hotel de Natu-
reza Areia que canta, que no seu projeto de 
adequações revitalizou o bar do hotel e a 
sala de massagem.

ATIVIDADEs
Outro ecoparque que deu início a uma 

série de projetos é o Recanto das Cachoeiras. 
O foco, de acordo com o proprietário Rodri-
go Saldanha, são os atrativos para o cliente 
que faz o day use. Além da trilha com visita 
às cachoeiras, a piscina de borda infinita e 
um espaço que remete a um oásis, o empre-
endimento contará com nova piscina, spa 

e bar molhado. Mas uma das atrações que 
promete despertar a curiosidade do turista é 
um toboágua com uma queda de 130 metros.

Já a Fazenda Girassol, muito visita-
da por pessoas que querem fotografar os 
campos floridos, amplia os atrativos com a 
construção de praia artificial, espaço infantil 
e pista de stand-up.

NOVOs NEgóCIOs
Enquanto a atividade turística apresen-

tou resultados pessimistas já esperados para 
o período, Brotas passou a ser o endereço 
de empresas que abriram as portas em plena 
pandemia. Contêiner, sucata e um toque de 
modernidade dão a cara à nova paisagem em 
uma das curvas da estrada do Patrimônio, na 
rota das cachoeiras. É lá que foi instalada 
a Pousada Campeira, empreendimento que 
estará em operação total a partir do segundo 
semestre.

Segundo Filipe Hortenci, proprietário, 
o investimento terá o conceito de resgatar 
raízes e memórias afetivas. “Desde a susten-
tabilidade, até o café coado na hora, a água 
servida em pote de barro, fogueira. Este e 
outros detalhes são a proposta para uma 
imersão na natureza com um toque de acon-
chego”, explica.

Rafting, um dos atrativos mais deseja-
dos pelo turista, ampliou a sua oferta com 
uma nova operadora. A operadora Brotas 
Rafting também iniciou as atividades du-
rante a pandemia, no mês de setembro. “O 
turista que vem a Brotas com frequência 
certamente encontrará um novo cenário, in-

clusive nos investimentos que o setor públi-
co promoveu no Parque dos Saltos, na Casa 
das Máquinas, Lagoa Dourada, Represa do 
Patrimônio e Centro de Artes. Com as me-
lhorias que serão feitas em breve na Estrada 
do Patrimônio, a rota das cachoeiras, os va-
lores investidos vão chegar perto dos R$ 23 
milhões”, conclui Fabio Pontes, secretário 
de Turismo.

INVEsTIMENTOs EM TURIsMO 
PELO BRAsIL

Conheça alguns exemplos de investi-
mento que estão ocorrendo no Brasil, de 
acordo com levantamento do Ministério do 
Turismo. Na capital federal, um projeto já 
em andamento de reestruturação do Com-
plexo Esportivo de Brasília promete diversi-
ficar a oferta de lazer e turismo local. A Are-
na BSB, atual gestora do espaço, vai investir 
cerca de R$ 700 milhões para a construção 
de cinema, bares, casas noturnas, restauran-
tes, academias, quadras esportivas, clínicas, 
escritórios e lojas. Estima-se a geração de 5 
mil empregos diretos e indiretos no empre-
endimento, que deve ser entregue à popula-
ção em 2023.

gRAMADO
A cidade de Gramado (RS), famosa pela 

diversidade turística com atrações como 
Snowland e Mini Mundo, vai contar com 
mais uma opção de lazer para os visitantes. 
A Vila da Mônica, novo parque de diver-
sões, deve ser inaugurado em 2022 após um 
investimento de cerca de R$ 40 milhões. O 

espaço ocupará uma área de quase 11 mil 
metros quadrados e terá mais de 30 atrações.

HOTéIs
No setor hoteleiro, a ampliação do nú-

mero de leitos e acomodações é uma re-
alidade no Brasil e foi constatada pela 15ª 
edição do Panorama da Hotelaria Brasilei-
ra, produzida pela HotelInvest em parceria 
com o Fórum de Operadores Hoteleiros do 
Brasil (Fohb). A pesquisa aponta que 147 
hotéis urbanos, distribuídos por 97 cidades 
brasileiras, serão implementados até 2025, 
totalizando um investimento de R$ 6,1 bi-
lhões, índice semelhante ao registrado antes 
da pandemia.

A rede internacional de hotéis Hard 
Rock, comandada pelo Grupo VCI, possui 
mais de 190 empreendimentos em 59 paí-
ses, e agora incluiu o Brasil em seu portfólio 
com o anúncio de oito novos hotéis no país 
até 2028. As unidades de São Paulo, Forta-
leza e Ilha do Sol, região norte do Paraná, 
já estão na fase final. Apenas a unidade pa-
ranaense contará com aporte de R$ 400 mi-
lhões e vai gerar mais de 20 mil empregos 
diretos e indiretos. Segundo previsões do 
Hard Rock, os empreendimentos de Recife 
e Natal devem ser entregues em 2024, Foz 
do Iguaçu em 2025, Campos do Jordão em 
2027 e Jericoacoara em 2028.

NA PARAíBA
A Paraíba também terá sua oferta de ho-

téis e atrativos ampliada após a implantação 
do Polo Turístico Cabo Branco, maior polo 
turístico planejado do Nordeste. O comple-
xo possui uma área de 654 hectares, cerca-
do pela maior reserva ambiental do Estado, 
com 35 lotes, sendo 19 para o setor hotelei-
ro, cinco para o setor de animação, dez para 
comercial e serviços e um para o setor de 
eventos. Os empreendimentos Ocean Palace 
Jampa Eco Beach Resort, o Amado Bio & 
Spa Hotel e o Surf World Park já estão auto-
rizados a construir no local e juntos devem 
injetar cerca de R$ 600 milhões na econo-
mia. As atrações devem atrair 2,5 milhões 
de turistas por ano ao estado, o que irá re-
presentar uma movimentação financeira de 
R$ 2 bilhões e gerar mais de 4.680 empre-
gos diretos e indiretos na fase operacional.

ALAgOAs
Outro empreendimento milionário pro-

mete movimentar a cidade de Barra de San-
to Antônio, em Alagoas. O resort Vila Galé, 
localizado na praia de Carro Quebrado, está 
em estágio avançado de construção e deve 
ser finalizado em 2022. Com investimento 
de cerca de R$ 150 milhões, o espaço é con-
siderado um dos maiores empreendimentos 
hoteleiros do estado, com 513 quartos, seis 
restaurantes, cinco bares, boate, spa, oito sa-
las de reunião e um parque aquático infan-
til. Deve gerar em torno de 500 empregos 
diretos.

Vila Galé inicia construção de novo resort em Alagoas
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VITRINE

“Ele não quer ser meu pai”, desabafa filho 
biológico de Cid Moreira.

“Ela me disse que ele me bateu. Ela não 
suportou isso, é um detalhe que poucas pes-
soas sabem”, contou. Após a separação dos 
dois, Rodrigo tentou se reaproximar do pai 
aos seis e aos nove anos de idade, mas a re-
lação entre eles nunca foi de proximidade.

Em 2006, o comerciante chegou a abrir 
um processo contra Cid por abandono afe-
tivo e pediu R$ 1 milhão na justiça, mas 
acabou perdendo. “Ele não quer ser meu 
pai. Eu perdi o processo e deixei quieto, 
não quis mais mexer nessa ferida”, disse, 
ressaltando que o comunicador pagou pen-
são alimentícia até ele atingir os 18 anos. 
“Esse assunto me machuca demais, é parte 
da minha vida que eu gostaria de enterrar, 
mas não tem como. Sequelas ficaram disso 
e vão ficar pra sempre, eu amenizo e tento 
esquecer. Mas relembrando tudo isso eu 
não me sinto bem. Me machuca, não en-
tendo que raiva ele tem de mim. Nunca fiz 
nada pra ele”, desabafou.

Rodrigo Moreira, filho biológico de 
Cid Moreira, relatou que, assim como seu 
irmão adotivo Roger Moreira, ele também 
foi abandonado pelo pai famoso. Em entre-
vista ao programa “Balanço Geral”, Rodri-
go contou que nunca recebeu afeto do pai e 
afirmou que “essa confusão que aconteceu 
com Roger [também] aconteceu comigo a 
vida inteira”, em alusão à ausência de Cid 
em sua vida. 

Atualmente morando no interior de São 
Paulo, o comerciante é fruto do relaciona-
mento entre Cid Moreira e Olga Verônica 
Radenzev Simões. Segundo ele contou à 
Record, foi sua mãe quem tomou a inicia-
tiva de deixar o jornalista, e não o contrá-
rio. Na entrevista, Rodrigo disse que uma 
vez sua mãe lhe contou que, quando ele era 
criança, o ex-apresentador da Globo teria 
batido nele — na ocasião, ele estava apren-
dendo a andar e teria derrubado objetos no 
chão ao puxar a toalha da mesa.

“Viúva Negra” assume liderança em 
bilheteria nacional e coloca ‘Velozes 

& Furiosos 9’ na segunda posição.

Em sua semana de estreia, “Viúva Ne-
gra” desbancou “Velozes & Furiosos 9” e 
assumiu a liderança na bilheteria nacional.

Neste final de semana prolongado, o 
novo filme de super-heróis da Disney arre-
cadou R$ 11,7 milhões e teve um público de 
621,2 mil pessoas.

Antes líder, “Velozes & Furiosos 9” 
caiu para a segunda colocação e arrecadou 
R$ 7,1 milhões. Os dados são da ComScore 
e foram coletados no período entre 8 e 11 de 
julho de 2021.

No total, os dez filmes mais vistos no país 
neste final de semana prolongado arrecada-
ram juntos R$ 21,9 milhões, e foram vistos 
por 1,1 milhão de pessoas.

Veja o ranking de bilheteria entre os dias 
8 e 18 de julho de 2021:

• “Viúva Negra “ - R$ 11,7 milhões
• “Velozes & Furiosos 9” - R$ 7,1 milhões
• “Os Croods 2: Uma Nova Era” - R$ 2,6 

milhões
• “Invocação do Mal 3 - A Ordem dos De-

mônios” - R$ 685,4 mil
• “Cruella” - R$ 165,8 mil
• “Os Melhores Anos de Uma Vida” - R$ 

12,8 mil
• “O charlatão” - R$ 12,5 mil
• “Godzilla vs. Kong” - R$ 9,9 mil
• “Nomadland” - R$ 8,2 mil
• “4 x 100 - Correndo por um Sonho” - R$ 

6,7 mil
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WhatsApp em vários dispositivos: como 
usar a nova função.

Na última quarta-feira (14), o WhatsApp 
liberou os testes iniciais do suporte a múlti-
plos aparelhos do app. Agora, o mensagei-
ro permite utilizar a mesma conta em até 
quatro dispositivos simultaneamente, sem 
necessariamente ter o celular por perto ou 
conectado à internet.

Para utilizar o novo recurso, o usuário 
precisa, necessariamente, utilizar uma ver-
são beta do WhatsApp - seja no Android ou 
no iOS. Com a nova ferramenta, será pos-
sível utilizar o mensageiro em outros dis-
positivos, como no WhatsApp Web ou app 
para computador, de maneira individual.

O WhatsApp esclarece que mantém a 
criptografia para todas as mensagens, mí-
dias e chamadas, enquanto o histórico de 
conversas pode ser compartilhado entre os 
dispositivos. Também, que os usuários sa-
berão para qual dispositivo específico uma 
mensagem está sendo enviada.

COMO UsAR O WHATsAPP BETA E 
A NOVA fUNÇÃO

Apesar de dispensar o uso direto do 
WhatsApp para outros dispositivos, ainda é 
preciso validar o número de uma conta e, 
também, o dispositivo “principal” que co-
nectará novos aparelhos. Isso, é claro, além 
da exigência de utilizar a versão beta do 
aplicativo.

Atualmente, os canais beta do WhatsA-
pp para Android e iOS estão fechados para 
novos usuários. Também não há uma perio-
dicidade exata para que os desenvolvedores 
liberem novos espaços para novos testado-
res. No entanto, o cadastro é feito nas se-
guintes páginas:

Você sabe quais os aplicativos mais baixados do ano? O 
TikTok foi um app que fez sucesso nos Estados Unidos no se-
gundo trimestre de 2021, enquanto o YouTube foi o com mais 
receita. 

Além disso, o YouTube e o HBO Max compartilham uma 
distinção única: ambos são os únicos aplicativos nas listas dos 
mais baixados e mais bem pagos.

A plataforma App Annie divulgou seu relatório trimestral 
de tendências com os principais aplicativos dos EUA e do 
mundo.

Os 10 principais aplicativos por downloads foram domina-
dos pelo Facebook, com três aplicativos entre os 10 principais: 
Facebook, Instagram e Facebook Messenger.

01) TikTok
02) YouTube
03) facebook
04) HBO Max
05) Instagram
06) facebook Messenger
07)snapchat
08) ZOOM Cloud Meetings
09) Cash App
10) Netflix

Confira quais são os 10 aplicativos mais 
baixados em 2021.

• WhatsApp beta para Android (Google 
Play)

• WhatsApp beta para iOS (TestFlight)
Caso o usuário já seja inscrito no pro-

grama - independente da plataforma —, será 
possível ver, a partir de hoje, a nova opção 
de usar o WhatsApp em múltiplos apare-
lhos, e que também está em fase beta.

A partir disso, será preciso fazer o se-
guinte caminho para habilitar o novo recurso:

No Android: abra o WhatsApp e toque 
no menu pontilhado de “Mais opções”, de-
pois em “Aparelhos conectados”, em “Múl-
tiplos aparelhos (Beta)” e, por fim, no botão 
de “Entrar no beta”.

No iPhone: com o app aberto, basta to-
car nas “Configurações”, em “Aparelhos co-
nectados”, depois em “Múltiplos aparelhos 
(Beta)” e em “Entrar no beta”.

O mesmo caminho também deve ser fei-

to caso o usuário queira sair da versão beta 
desse novo recurso. 

Como adicionar e remover dispositivos 
do WhatsApp

Até aqui, para usar o recurso, o usuário 
participa de dois programas beta: o primei-
ro, do próprio aplicativo, e o segundo da 
nova função. Depois disso, será possível 
associar os dispositivos à conta — com um 
limite de quatro aparelhos.

O WhatsApp também lembra que ainda 
será preciso utilizar o método de código QR 
para escanear e fazer as adições. O caminho 
para adicionar ou remover os aparelhos de 
uma conta é bem parecido com o anterior:
1. No Android, toque no botão pontilhado 
de “Mais opções” e no iOS em 
“Configurações”;
2. Agora, toque em “Aparelhos conectados” 
e depois em “Conectar um aparelho”;

3. Utilize a opção biométrica de segurança 
ou PIN para validar a alteração.

O usuário também tem a opção de “Man-
ter este aparelho conectado”, caso queira 
deixar fixa a conexão com um computador. 
A opção é exibida na mesma área do esca-
neamento de código QR. 

RECURsOs QUE AINDA NÃO 
fUNCIONAM

Como estamos falando de uma versão de 
testes, alguns recursos ainda não funcionam 
normalmente. Além disso, é possível que os 
usuários enfrentem problemas adicionais ao 
longo do uso, o que pode ser reportado ao 
WhatsApp. Entre os recursos que não estão 
funcionando divulgados pela empresa, estão:

• Ver a localização em tempo real dos dis-
positivos adicionais

• Fixar conversas no WhatsApp Web ou 
app para computador

• Entrar em grupos ou ver convites para 
grupos no WhatsApp Web e app para 
computador

• Enviar mensagens ou fazer chamadas 
para contatos com versões antigas do 
WhatsApp

• Fazer alterações no nome da empresa e 
etiquetas do WhatsApp Business via web 
ou app para computador

Algumas outras funções também não es-
tão disponíveis para o Portal, tela inteligente 
do Facebook que não está disponível no Bra-
sil. Também é válido pontuar que ainda não 
há uma data estipulada para a liberação do re-
cursos de forma geral, para todos os usuários.
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Guedes vai dar facada de R$ 10 bilhões na classe C, avisa Miriam Leitão.
“A proposta de reforma tributária vai 

tirar R$ 10 bilhões por ano da classe C. 
A afirmação é do ex-secretário da Receita 
Everardo Maciel, ao analisar o projeto da 
mudança no Imposto de Renda. O depu-
tado Celso Sabino (PSDB-PA) melhorou 
vários pontos da reforma, na avaliação de 
economistas e do mercado financeiro, mas 
esse ponto que atinge uma parcela dos con-
tribuintes da classe média não foi retirado”, 
informa a jornalista Miriam Leitão, em sua 
coluna no Globo.

“O desconto padrão pode ser usado por 
qualquer um, mas ele é mais vantajoso para 
quem ganha até R$ 83.777 por ano. Agora, a 
faixa entre R$ 40 mil e R$ 83 mil não poderá 
fazer o desconto padrão. Se eles fazem hoje é 
porque é a melhor opção, então todos nesse 
grupo terão aumento de carga. Quem é essa 
faixa? O IBGE a classifica como classe C. O 
projeto tira R$ 10 bi da classe C e acaba com 
o vale-alimentação”, explica Everardo Maciel.

Diversidade avança nas empresas, mas ainda não 
chega em cargos altos.

Trans e não-binários ganham mais aten-
ção em processos de seleção, mas a falta de 
representatividade em cargos executivos 
atrapalha objetivos de carreira.

Pessoas trans e não-binárias ganham 
mais atenção em processos de seleção, mas 
a falta de representatividade em cargos exe-
cutivos atrapalha objetivos de carreira

Trans e não-binários ganham mais aten-
ção em processos de seleção, mas a falta de 
representatividade em cargos executivos 
atrapalha objetivos de carreira

Depois de se formar em Direito, em 
2017, Gabriela Augusto se questionou para 
quais empresas poderia enviar o seu currí-
culo. Mulher trans e negra, ela enfrentou na 
pele situações de preconceito durante a sua 
jornada na universidade e sonhava em fazer 
parte de uma organização que a recebesse 
de portas abertas, num ambiente inclusivo, 
e que fosse exemplo no mundo corporativo. 
Mas, infelizmente, isso ainda não é lugar-
-comum nas empresas. Gabriela decidiu, 
então, ajudar a mudar a cultura organiza-
cional das companhias de fora para dentro. 
Fundou, em 2017, a Transcendemos, uma 
consultoria voltada a projetos de inclusão 
e diversidade que atende a mais de 100 or-
ganizações, ajudando a levar oportunidades 
para grupos que, hoje, são subrepresenta-
dos. A falta de representatividade, aliás, 
não é uma boa escolha econômica para uma 
organização. Uma pesquisa realizada recen-
temente pela consultoria McKinsey indica 
que a diversidade sexual pode fazer com 
que as empresas sejam 15% mais lucrativas 
em relação ao impacto na margem de lucro 
se comparada à média da indústria.

Geralmente, essas companhias também 
são as que têm maior satisfação dos funcio-
nários e os líderes mais admirados do mer-
cado, afirma a pesquisa. A realidade, no en-
tanto, é que ainda há um longo caminho a ser 
trilhado. “Recentemente fechamos uma par-
ceria Oracle, por onde lançamos um curso 
de programação para pessoas trans e traves-
tis. Recebemos mais de mil inscrições para 

as 10 vagas que tínhamos”, conta Gabriela, 
exemplificando como há busca pela inserção 
desse capital humano as organizações.

Um outro levantamento, do Grupo Cro-
ma, mostra que 75% das pessoas que se 
reconhecem como parte da comunidade 
LGBTQIA+ sentem que as empresas têm 
preconceito na hora de contratar. Tamanha 
apreensão faz com que muitos candida-
tos gays, lésbicas e transgêneros desistam 
de concorrer a vagas. No mês do orgulho 
LGBTQIA+, uma frase dita pela ativista e 
advogada Verna Myers simboliza a luta por 
equidade de gênero e maiores oportunida-
des para gays, lésbicas e transgêneros. “Di-
versidade é convidar para a festa. Inclusão é 
chamar para dançar”. headtopics.com

Inspirado no trabalho de Verna, Zeni 
do Vale tenta transformar a cara da Crede-
re, uma startup de crédito para a compra de 
veículos. Desde o fim de 2020 na empresa, 
Zeni, que se reconhece como não-binário, 
tem imprimido uma mudança na rotina da 
jovem companhia, com o lançamento da liga 
da diversidade (uma espécie de comitê para 
discutir políticas de inclusão na empresa) e 
de um guia de inclusão e linguagem neutra 

para os funcionários. “A liga é um processo 
plural, que não foi criado para a comunida-
de LGBTQIA+, para esse evento de junho, 
mas uma célula viva, orgânica e autônoma. 
Minha função é promover um ambiente de 
respeito”, diz Zeni, agente de diversidade, 
inclusão e equidade da Credere. “Quando a 
gente fala em diversidade, inclusão e equi-
dade, não é no sentido de termos grupos 
subrepresentados na empresa somente por 
uma questão de participação, mas sim ter 
esses elementos em diversos níveis da em-
presa, mostrando que há oportunidades para 
que as pessoas da comunidade LGBTQIA+ 
ascendam e assumam cargos de liderança”, 
explica, sobre sua função.

Luciene Magalhães, da KPMG: “Me 
vejo sim como um exemplo para quem vis-
lumbra crescer em uma empresa que te ajuda 
a crescer” KPMG/DivulgaçãoPara a espe-
cialista Sofia Esteves, fundadora da Cia dos 
Talentos, faltam oportunidades no mercado 
de trabalho, sobretudo, para pessoas trans. 
Segundo ela, a mudança deve vir na base das 
instituições, com investimento em capacita-
ção. Por isso, a consultoria lançou neste mês, 
ao lado da Descomplica e do Instituto Ser+, 

um programa que selecionará 12pessoas 
não-binárias ou trans de baixa renda

para receberem uma bolsa de estudos in-
tegral para graduação. “Essa ação que tem 
sido feita por nós e por outras grandes em-
presas não pode ser vista como um ato de 
generosidade ou de benemerência, mas sim 
como uma correção de um problema grave 
da história do país”, comenta. Segundo ela, 
o acolhimento desse funcionário é tão im-
portante quanto a contratação em si. “Não 
adianta contratar e não preparar a organiza-
ção para receber esse profissional. A capaci-
tação é algo fundamental, uma função que 
pode ser assumida pelas empresas”.

Sócia-líder da área de capital humano 
da consultoriaKPMG, Luciene Magalhães é 
um exemplo de sucesso dentro da comuni-
dade LGBTQIA+. Mulher trans, é uma das 
poucas a conseguir galgar um cargo de “C-
-level” dentro de uma grande companhia. 
Na empresa desde 1998, ela acredita que 
inclusão e diversidade é um tema a ser se-
guido pelas empresas. “ headtopics.com

Para aKPMGo tema inclusão e diversi-
dade é uma peça importante da estratégia, 
portanto uma necessidade e demanda do ne-
gócio, além de ser a coisa certa a se fazer”, 
afirma.Gabriela Augusto, do Transcende-
mos, porém, acredita que as empresas ain-
da patinam no trato aos trans. “Acho que as 
empresas precisam investir, em primeiro lu-
gar, em conscientização e treinamento, pro-
movendo essa mudança de cultura de dentro.

Às vezes, quando eu chego numa em-
presa e apresento meu documento, as pesso-
as automaticamente começam a me chamar 
de senhor ou pelo meu nome de registro, 
quando o ideal é que me perguntem como 
eu gostaria de ser chamada”, lamenta. “Ou-
tras pessoas usam termos como ‘homosse-
xualismo’ e ‘transexualismo’ no dia a dia. 
São conceitos errados e ultrapassados, pois 
indicam que essas pessoas seriam doentes 
por suas opções sexuais ou de gênero. En-
tão, às vezes essa pessoa pode estar prati-
cando preconceito sem sequer saber.”
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SAÚDE E BEM ESTAR

Saiba como evitar a perda da libido em uma relação de anos.
A paixão vai perdendo a força e as ses-

sões de sexo se tornaram raras? Saiba como 
combater isso

Um estudo da British Natsal (National 
Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles) 
revelou que a maior preocupação dos casais 
modernos é entrar em uma fase de vida se-
xual fria ou inexistente.

Para evitar que isso aconteça, o site M 
de Mulher listou alguns truques que um ca-
sal pode adotar:

1. Se beijem todos os dias durante dois 
minutos. Já estão na fase do beijo rápido de 
bom dia e de boa noite? Não menospreze o 
poder do beijo, até porque é a partir dele que 
as coisas podem ‘aquecer’. Além de ser um 
gesto de carinho, passarem algum tempo se 
beijando ajuda-os a prestar mais atenção um 
ao outro.

2. Criem o hábito de experimentar coi-
sas novas. E porque não no sofá? Ou na 

Você sabe qual açúcar é menos prejudicial à saúde? Confira:
Refinado, cristal, demerara, mascavo, light 

ou de coco? Entre os diferentes tipos do produto, 
conheça o melhor para integrar uma alimentação 
saudável

De acordo com a publicação do Ministério da 
Saúde e da Universidade Federal de Minas Ge-
rais Desmistificando dúvidas sobre alimentação 
e nutrição, quanto mais escuro é o açúcar, mais 
vitaminas e sais minerais ele possui e mais perto 
do estado bruto ele está. Já a cor branca significa 
que o açúcar recebeu aditivos químicos no último 
processo da fabricação, que foi o refinamento.

“Dentre os diferentes tipos de açúcar, os 
que possuem menor processamento são sempre 
mais indicados para uma alimentação saudável, 
como o mascavo e o demerara. Os mais refina-
dos, como o cristal, o refinado e o de confeiteiro, 
são os mais prejudiciais à saúde, pois passam por 
processamentos químicos em sua elaboração. 
Contudo, mesmo os tipos de açúcar com menor 
processamento devem ser utilizados com mo-
deração, pois apresentam alto valor calórico”, 
explica a analista técnica de Políticas Sociais 
Simone Costa Guadagnin, da Coordenação de 
Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde.

O açúcar pode ser classificado como refi-
nado, cristal, demerara, mascavo, entre outros, 
como os mais recentes açúcar light e de coco. 
As principais diferenças entre os açúcares apare-
cem no gosto, na cor e na composição nutriciona. 
Qual escolher?

Açúcar cristal
É apresentado na forma de cristais grandes e 

transparentes e passa por processo de refinamen-
to em que cerca de 90% das vitaminas e minerais 
são retirados.

Açúcar refinado
Também conhecido como açúcar branco, 

o açúcar refinado é o mais conhecido. Durante 
o processo de refinamento, são acrescentados 
alguns aditivos químicos, como enxofre, para 
dar a coloração branca. Nesse processo, po-
rém, algumas vitaminas e sais minerais são 
perdidos.

Açúcar mascavo
É a forma mais bruta de extração do açúcar 

da cana, retirado depois do cozimento do caldo 
da cana. Como não passa por refinamento, o açú-
car mascavo apresenta coloração mais escura e 
sabor mais encorpado, semelhante ao da cana-
-de-açúcar. Sem refinamento, são preservados os 
minerais como cálcio, ferro, zinco, magnésio e 
potássio, e as vitaminas.

Açúcar demerara
O açúcar demerara passa por um refinamento 

leve e não recebe nenhum aditivo químico, por 
isso seus grãos são marrom-claros. Possui valor 
nutricional alto, parecido com o do açúcar mas-
cavo. A melhor escolha para este tipo de açúcar 
é a forma orgânica, porque mantém todos os nu-
trientes sem a adição de defensivos agrícolas.

Açúcar de coco
É um substituto do açúcar de cana, extraído 

do fluido das flores da palma de coco, que não 
passa por refinamento e adulteração. Além disso, 
não contém conservantes. O açúcar de coco pos-
sui elevada quantidade de potássio, magnésio, 
zinco e ferro e é fonte natural de vitaminas B1, 
B2, B3 e B6. Apresenta baixo índice glicêmico, 
sendo digerido mais lentamente.

Açúcar light
Também conhecido como açúcar fit ou açú-

car magro, o açúcar light é mistura do açúcar 
refinado comum e de adoçantes artificiais como 
sucralose, ciclamato de sódio e sacarina sódica. 
É menos calórico que o açúcar comum, em fun-
ção de seu menor teor de sacarose, porém deve 
ser consumido com cautela.

Apesar de conter menor teor de sacarose em 
relação aos outros tipos de açúcares, o açúcar li-
ght não contém nutrientes e não pode ser consi-
derado um alimento saudável. O açúcar light só 
deve ser consumido por indivíduos com diabetes 
do tipo 1 ou 2, caso seja recomendado por nu-
tricionista ou médico, observando sintomas clí-
nicos, exames laboratoriais e sendo inserido em 
uma alimentação equilibrada e saudável.

Consuma com moderação

Todos os tipos de açúcar são bastante caló-
ricos e tem o poder de aumentar muito rapida-
mente a glicose no sangue. Portanto, indepen-
dentemente do processamento, o produto deve 
ser utilizado com moderação.

“O açúcar tem um importante papel no au-
mento do índice glicêmico, devendo ser evitado 
por indivíduos que precisam controlar a glice-
mia, como os diabéticos”, orienta Simone.

O consumo excessivo de açúcar pode contri-
buir para o desenvolvimento de obesidade, diabe-
tes e outras doenças crônicas, especialmente de 
indivíduos com fatores de risco cardiovascular.

Aos indivíduos saudáveis, é recomendado 
uso moderado do açúcar em preparações culiná-
rias, deixando a alimentação mais saborosa sem 
que fique nutricionalmente desbalanceada.

cozinha? Ou trazer 
um acessório para 
a cama? Se alimen-
tarem o hábito e a 
curiosidade de expe-
rimentar coisas novas 
a vida sexual de casal 
vai ser muito mais 
excitante e ativa.

3. Não tenha 
medo de mostrar as 
suas preferências. 
Seja em termos de 
preliminares, posi-
ções ou até no toque, 
comuniquem e com-
partilhem as prefe-
rências de cada um. 
Só assim será possí-
vel terem uma vida 
sexual e amorosa 
mais satisfatória.



Julho / 2021Página 13

MUNDO PET

Talvez você ainda não saiba, mas, o Bra-
sil tem a segunda maior população de cães, 
gatos e aves canoras e ornamentais em todo 
o mundo e é o terceiro maior país em po-
pulação total de animais de estimação. São 
54,2 milhões de cães, 23,9 milhões de ga-
tos, 19,1 milhões de peixes, 39,8 milhões de 
aves e mais 2,3 milhões de outros animais. 
O total é de 139,3 milhões de pets, o que 
demonstra a força potencial do nosso setor 
na economia brasileira.

É composto por indústrias e integrantes 
da cadeia de distribuição dos segmentos de 
alimentos (Pet Food), medicamentos vete-
rinários (Pet Vet) e cuidados com saúde e 
higiene do pet (Pet Care). Hoje, o mercado 
pet já representa 0,36% do PIB brasileiro, à 
frente dos setores de utilidades domésticas e 
automação industrial. Em 2018, a indústria 
de produtos para animais de estimação fatu-
rou R$ 20,3 bilhões. Em 2006, esse número 
era de R$ 3,3 bi.

A maior fatia ficou por conta de Pet 
Food, que representou 73,9% do faturamen-
to, seguido por Pet Serv (17,7%) e Pet Care 
(8,4%). No mundo todo, o maior mercado 
ainda são os EUA, com 40,2% dos US$ 124,6 
bilhões totais. Atrás estão: Brasil (5,2%) e o 
Reino Unido (4,9%), completando assim os 
três maiores mercados Pet mundiais.

QUAL é A REPREsENTATIVIDADE 
DO MERCADO DE LUXO?

Esta fatia existe no mercado pet, mas 
representa menos de 1% do faturamento 
do setor. O consumo do mercado pet está 
concentrado na classe média, que prioriza 
banho e tosa, alimentação e vacinação dos 
pets, não acessórios de luxo.

PRODUÇÃO E VENDA DE PET fOOD

Como entidade representativa do Setor 
de produtos para animais de estimação, a 
Abinpet discute e analisa, constantemente, 
diversas normas para assegurar a qualida-
de da produção e do manejo de alimentos 
para os pets. Por meio de apoio a grupos 
de pesquisa, tanto de universidades quanto 
os formados pela própria entidade. Sabe-se 
que o alimento industrializado, por atender 
às normas e regulamentações específicas de 
órgãos governamentais e agências regulató-
rias, é o único que seguramente tem a quan-
tidade ideal de nutrientes diários para o pet.

A indústria brasileira de alimentos para 
pets está em constante atualização. Há oito 
anos, as principais empresas do segmento 
adotam o Manual Pet Food Brasil, como 
guia de boas práticas. A publicação, ela-
borada por acadêmicos da área, é uma re-

VOCÊ NÃO SABIA: O Brasil é o terceiro maior país em população 
total de animais de estimação. Saiba um pouco deste mundo. 

alização da entidade. O Manual contém 
informações sobre os padrões técnicos e de 
qualidade de matérias-primas, parâmetros 
nutricionais, metodologias analíticas apli-
cáveis e condições ideais de produção para 
garantir alimentos seguros aos mercados na-
cionais e internacionais.

DIfERENÇAs ENTRE TIPOs DE 
ALIMENTO PARA PETs

Para que a dieta natural funcione, o dono 
do animal precisa estudar muito e seguir à 
risca as instruções do médico veterinário, 
sem substituir ingredientes. Este, por sua 
vez, precisa ser um especialista no tema. 
Saiba a diferença entre os alimentos; 

Alimento industrializado: é todo alimen-
to que sofreu qualquer tipo de processamen-
to em ambiente industrial e que atende a to-
das as regulamentações específicas do setor. 
No caso do segmento Pet Food, enquadram-
-se nas categorias alimentos completos, ali-
mentos coadjuvantes ou alimentos específi-
cos (Art. 3º – IN nº30/ 2009).

Alimento completo: produto com carac-
terísticas específicas ou funcionais, com-
posto por ingredientes ou matérias-primas e 
aditivos, é destinado exclusivamente à ali-
mentação de animais de companhia, capaz 
de atender integralmente às suas exigências 
nutricionais

Alimento coadjuvante: composto por 
ingredientes, matérias-primas ou aditivos e 
destinado exclusivamente à alimentação de 
animais de companhia com distúrbios fisio-
lógicos ou metabólicos, capaz de atender 
integralmente suas exigências nutricionais 

específicas, cuja formulação é incondicio-
nalmente privada de qualquer agente farma-
cológico ativo (IN39/2014).

Alimento específico: produto composto 
por ingredientes, matérias-primas ou aditi-
vos, destinado exclusivamente à alimenta-
ção de animais de companhia com finalida-
de de agrado, prêmio ou recompensa, e que 
não se caracteriza como alimento completo.

Alimento caseiro: preparado fora de 
ambientes industriais. A Abinpet é contra 
a alimentação caseira porque, caso não seja 
corretamente manipulada e contenha um 
balanço nutricional adequado, prejudica o 
desenvolvimento mental e físico dos pets 
e pode causar doenças diversas. A alimen-
tação caseira pode não ser precisamente 
balanceada para conter os nutrientes essen-
ciais nas quantidades mínimas recomenda-
das para os animais de estimação.

POR QUE O MERCADO PET 
sOBREVIVE A CRIsEs E só 

APREsENTA CREsCIMENTO?

O desenvolvimento do mercado reflete o 
reconhecimento dos benefícios da interação 
entre humanos e animais para a saúde de 
ambos. Os animais de estimação, hoje, são 
parte da família. A longevidade e o estilo de 
vida solitário nas grandes cidades fazem dos 
pets importantes na vida das pessoas. Além 
disso, os animais de estimação são conside-
rados fundamentais em tratamentos terapêu-
ticos e em políticas de inclusão social.

As mudanças do perfil das famílias bra-
sileiras têm grande impacto nessa relação 
entre humanos e pets. Houve um aumento 

de casais que optam por não ter filhos, ou 
somente um filho, e buscam a companhia de 
um pet. Como membro da família, o bicho 
vive cada vez mais dentro de casa, especial-
mente em apartamentos, por conta da verti-
calização dos centros urbanos. Isso faz com 
que os donos aumentem os cuidados com 
a saúde do animal e invistam mais em ali-
mentação, idas ao veterinário e em creches 
e profissionais do ramo, como dog walkers.

O QUE é POssE REsPONsÁVEL?

Antes de adquirir um animal de esti-
mação, o possível dono precisa saber com 
quais gastos precisará arcar. Pets exigem 
idas ao veterinário, vacinas, banho, tosa e 
alimentação adequada, além de carinho e 
atenção. Nos últimos anos, o mercado per-
cebeu um aumento dos gastos com produtos 
Premium, devido ao maior número de op-
ções disponíveis com mais valor agregado e 
diferenciação. A posse responsável faz com 
que os donos optem por produtos que pro-
porcionem um maior bem-estar para seus 
pets. Os cuidados com os animais de esti-
mação que vivem dentro de casa, implicam 
muitas vezes em maiores gastos, pois são 
necessários produtos que adaptem a vida do 
pet ao ambiente interno como, por exemplo, 
tapetes higiênicos.

A entidade britânica Farm Animal Wel-
fare Committee determinou, em 2003, as 
cinco liberdades do bem-estar animal, reco-
nhecidas internacionalmente: liberdade de 
sentir fome e sede (liberdade nutricional), 
ao ter acesso livre à água fresca e limpa, 
bem como a uma dieta que mantenha sua 
plena saúde e vigor, liberdade de não passar 
por desconforto, pois deverá ter acesso a um 
ambiente adequado, com abrigo e área de 
repouso confortável, liberdade de não sentir 
dor, lesão e doença, por meio da prevenção 
ou do diagnóstico/tratamento imediatos, 
liberdade de expressar o comportamento 
normal, por meio de instalações adequadas 
e espaços suficientes, além da companhia 
de animais da mesma espécie e liberdade de 
não ter medo e angústia, ao ter garantido os 
tratamentos que evitem sofrimento mental.

O QUE é EssENCIAL PARA QUEM 
PRETENDE INVEsTIR NO sETOR 

PET?

O empreendedor precisa estar cons-
ciente de que o mercado requer serviços 
acessíveis, de qualidade, com alto padrão, 
e que atendam à legislação vigente. Além 
disso, é necessário lançar produtos para os 
novos nichos de mercado com a velocidade 
adequada.



O QUE VOCE NÃO SABIA:

DICAS UTÉIS:

           ENTRETENIMENTOS                                 

Você é uma pessoa 
curiosa?

 Então mate sua 
curiosidade agora.

Confira e curta:

Julho / 2021Página 14

01) O sonho dura, em média, de 2 a 3 minutos
02) O mel é o único alimento que não apodrece
03) Se ficarem de cabeça para baixo, os tubarões entram numa espécie de “coma”
04) Um lápis pode escrever uma linha reta de até 56 km
05) A velocidade de rotação da Terra é de 1674.4 km/h
06) Abelhas conseguem detectar explosivos
07) Os mosquitos tem 47 dentes
08) Cães e gatos podem ficar doentes ou até morrer se ingerirem chocolate. Isso acontece 
devido a uma substância chamada teobromina, ela pode fazer mal para eles se ingerida em 
excesso;
09) Uma barata pode chegar a viver 9 dias sem a sua cabeça;



PEIXES
Peixes são seres muito 
criativos e geralmente 
inclinados para as artes 
ou trabalhos ligados ao 
campo artístico de al-
guma forma. De acordo 
com a escritora Brook 

Belong, eles também possuem uma estranha 
sorte com o número 7 – é muito comum ver 
esse número presente em apostas ou simpa-
tias feitas por piscianos. Se você é um pis-
ciano e nunca pensou sobre isso, procure re-
cordar se por acaso o número sete não esteve 
sempre ao seu redor, quase como se estivesse 
te perseguindo.
Podem ser coisas muito simples e que pas-
sam desapercebidas, a não ser que esteja 
atento; talvez você olhe constantemente para 
o seu relógio às 7:07, por exemplo. Se assim 
for, “pode indicar um bom momento para 
empreendimentos acadêmicos ou aventurei-
ros”, disse Belong.

de Sagitário ser representado por um centau-
ro e rei dos cavalos, os quais possuem rostos 
longos.

CAPRICóRNIO
Para a sorte dos capri-
cornianos, eles não só 
são responsáveis e dis-
ciplinados, mas tam-
bém são o signo com 
mais probabilidade de 
parecer jovem por um 

longo, longo tempo. Donna Stellhorn relata 
que isso é porque Capricórnio consegue bur-
lar as regras de envelhecimento; tudo para 
desfrutar de sua juventude e vitalidade por 
mais tempo.

AQUÁRIO
Se você nasceu sob o 
signo de Aquário, pro-
vavelmente é conhecido 
por sua feroz indepen-
dência. Mas você sabia 
que seu signo também 
pode explicar por que 

você está sempre congelando? Em um fato 
totalmente sem relação com a personalidade, 
as pessoas de Aquário tendem a ter mãos e 
pés sempre frios.
Isso se dá pois, de acordo com a astróloga e 
especialista em Feng Shui Donna Stellhorn, 
“o Aquário determina as regras de circulação 
no corpo”. Isso talvez possa explicar o seu 
desejo de sempre desejar se aquecer ao longo 
da vida – seja no sentido prático ou figurado.

LEÃO
Todo leonino já sabe 
desde muito cedo o 
quanto ele é criativo 
e apaixonado, porém, 
poucos deles já utili-
zaram essas qualidades 
para tirar vantagens em 

suas carreiras. Se esse também é o seu caso, 
você devia dar uma chance a si mesmo e fa-
zer uma tentativa. “Os leoninos gostam de 
fazer um show e tradicionalmente são alguns 
dos melhores vendedores”, diz Donna Stel-
lhorn. Apenas uma atitude mais divertida já 
pode lhe render algum dinheiro extra.

VIRgEM
Virgem, você é um 
grande trabalhador, 
analítico e com grande 
senso prático – e você 
sabe disso melhor do 
que ninguém. Desse 
modo, um fato curioso 

sobre Virgem não pode ser tanta surpresa 
mas, como Donna Stellhorn diz, você e seus 
companheiros Virginianos sempre foram os 
mais bem colocados na escola. Desde que 
você deu início aos seus estudos (e sempre 
estudou com muito empenho), esteve quase 
sempre no topo de sua classe ou de seu meio 
acadêmico.

LIBRA
Como um libriano, 
você provavelmente já 
sabe que você é coo-
perar, ser imparcial e 
talvez um dos mais so-
ciais do Zodíaco. Mas 
além de todo o equilí-

brio e traquejo social, Libra é também o sig-
no da beleza. Assim como Donna Stellhorn 
cita em um de seus textos, Librianos muitas 
vezes têm uma covinha nas bochechas, o que 
resulta em uma aparência adorável.

ESCORPIÃO
Escorpião é o mais 
apaixonado de todos os 
signos, muitas vezes em 
todos os aspectos de sua 
vida – relacionamentos, 
trabalho, hobbies, etc. 
Mas o Escorpião tam-

bém têm um traço físico que os diferencia, e 
novamente Donna Stellhorn nos diz que este 
é o “bico de viúva”. Se você não conhece o 
termo, este é o nome usado para designar 
aquelas pessoas que têm os cabelos em for-
ma de V, formando um “bico” em direção ao 
meio da testa.

SAGITÁRIO
No que diz respeito aos 
signos, nenhum é mais 
generoso ou idealista 
do que o Sagitário. E 
nenhum tem um rosto 
ovalado igual ao Sagi-
tário. Isso mesmo! É 

curioso como um grande número de sagi-
tarianos costuma ter esse formato de rosto. 
Segundo Donna, isso tem a ver com o fato 

ÁRIEs
Áries, um signo conhe-
cido por sua confiança 
e coragem, eles normal-
mente são líderes natos 
e mostram suas capaci-
dades ainda na infância. 
Uma coisa que muitos 

deles têm em comum, como resultado dessa 
bravura, é algum tipo de cicatriz, frequente-
mente na testa.
Como a astróloga e especialista em Feng 
Shui Donna Stellhorn diz, “Áries muitas ve-
zes têm uma cicatriz em sua cabeça ou ros-
to, porque as crianças desse signo tendem a 
correr em direção a cada nova experiência 
que surge. Isto leva a lesões na cabeça, lite-
ralmente. Se você é um ariano, vá em frente 
e verifique se há qualquer marca ao estilo 
Harry Potter”.

TOURO
Se você é um Touro, 
provavelmente é uma 
pessoa muito prática e 
responsável. Algumas 
de suas características 
foram especialmente 
desenhadas para anda-

rem de mãos dadas; além de sua capacidade 
de realmente lavar a roupa e pagar contas a 
tempo, você também é muito bom com o di-
nheiro.
Na verdade, como diz Donna Stellhorn, “o 
Touro governa o dinheiro, e algumas pes-
quisas inclusive mostram que os nativos 
deste signo são mais propensos a ganhar 
salários que ultrapassam os 8 mil reais”. 
Saber guardar ou como fazer render, na re-
alidade não importa, desde que o resultado 
venha.

gÊMEOs
Como um Geminiano, 
você provavelmente 
já está ciente de sua 
incrível capacidade de 
aprender rapidamen-
te, se adaptar e trocar 
ideias sobre qualquer 

assunto ou em qualquer meio social, como 
um verdadeiro camaleão. Mas talvez você 
ainda não saiba que os geminianos são o 
signo com mais chances de ganhar prêmios 
por suas capacidades intelectuais. “Gemi-
nianos são ótimos em pensar através das 
regras e, com ou sem alguma relação a isso, 
os que mais vencem o Prêmio Nobel em 
porcentagem são Geminianos “, diz Donna 
Stellhorn.

CÂNCER
Os cancerianos são 
pessoas leais, de muita 
tenacidade e altamente 
emocionais mental-
mente. Entretanto, eles 
também têm algumas 
características físicas 

bem peculiares de seu signo. “Os nativos de 
Câncer são governados pela Lua e tendem a 
ter rostos que lembram esse belo astro”, diz 
Donna Stellhorn. Isso pode ser muito bonito 
e encantador para muitas pessoas.
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Na Astrologia, Astrologia, horóscopo, 
signos do zodíaco; esses são todos termos 
presentes constantemente em nossas vidas, 
independente da crença de cada um. Parte 
disso se deve ao fato deste ser um assunto 
realmente muito extenso, intrigante e, como 
todo aquele que reúne muita informação, es-
conde uma esconde uma série de curiosida-

NÃO TE CONTARAM:
12 INCRÍVEIS 

CURIOSIDADES SOBRE OS 
SIGNOS DO ZODÍACO

des, coisas estranhas e fascinantes que você 
talvez nunca tenha ouvido falar.

Aqueles que se interessam por astrologia 
podem encontrar informações básicas sobre 
o seu signo. Quem é de Escorpião por exem-
plo provavelmente sabe muito sobre sua 
sensualidade e seu jeito misterioso. Ao olhar 
para Peixes é possível confirmar a presença 
marcante de seu lado criativo.

De fato, as estrelas podem ajudar a guiá-
-lo em sua vida amorosa, aponta-lo para a 
direção de uma vida sexual mais picante ou 
mesmo indicar qual caminho profissional 
possivelmente terá mais chances de fazê-lo 

feliz e bem sucedido. Mas existem alguns fa-
tos estranhos e fascinantes que mesmo aque-
les regidos por determinado signo talvez não 
saibam, e procurar saber mais sobre esses 
“aspectos escondidos” pode ser um excelente 
exercício de autoconhecimento, além de ser 
muito divertido.

Consultar seu horóscopo até mesmo para 
simplesmente confirmar a bagunça em que 
ele se encontra pode ser útil, ainda que por 
vezes contraditório e engraçado. Essa con-
sulta faz com que passe a observar as coisas 
de um ângulo diferente, e aprender mais so-
bre si mesmo e aqueles que estão à sua volta.

sIgNOs E sUAs CURIOsIDADEs
Como nunca é demais ter informações 

sobre seus próprios signos, logo abaixo é 
possível conferir algumas curiosidades bem 
interessantes sobre eles, como o fato de que 
piscianos costumam gostar do número 7, 
ou que os geminianos estranhamente são o 
signo mais provável para ganhar um Prêmio 
Nobel.

De todo modo, seja para oferecer uma 
profunda orientação em sua vida ou sim-
plesmente para puro entretenimento, os 
signos sempre têm algo interessante a dizer 
sobre nós.



COZINHANDO COM ARTE

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...

COFFEE       SOCIETY
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Couve-flor gratinada com molho 
branco e queijo 

Ingredientes:
• 1 unidade de couve-flor média;
• 1 colher (sopa) de manteiga;
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo;
• 500 leite quente;
• 3 colheres (sopa) de queijo parmesão 

ralado;
• 1 caixa de creme de leite;
• 100 gramas de queijo mussarela ralada;
• Sal a gosto;
• Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:
• 1 couve-flor média limpa e cortada em 

buquês
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo
• 500 leite quente
• 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Mercado Municipal - passado e presente - década de 40 e hoje

• 1 caixa de creme de leite
• 100 gramas de queijo mussarela ralada
• Sal a gosto e pimenta-do-reino a gosto

Em uma panela, coloque água com um 
pouco de sal e deixe ferver. Junte a couve-flor 
e cozinhe por 2 minutos. Escorra e deixe es-
friar. Em uma panela, derreta a manteiga, jun-
te a farinha de trigo e mexa bem até formar 
um creme. Junte, aos poucos, o leite quente 
e, sem parar de mexer, cozinhe até engrossar. 
Tempere com o sal e a pimenta. Adicione o 
queijo ralado e o creme de leite. Misture bem 
e desligue o fogo. Deixe amornar e acomode a 
couve-flor em um refratário levemente untado 
com azeite. Por cima, espalhe o creme e cubra 
com a mussarela ralada. Leve ao forno, prea-
quecido, a 200 °C, e asse até dourar e o queijo 
derreter. Sirva em seguida.


