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PARCERIAS INTELIGENTES:

Mestrado Profissional em 
Medicina Veterinária da 

Unimar e a Central Senepol 
implantam o Centro de 

Avaliação e Performance para 
Reprodutores Bovinos.

De acordo com a Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Ação Comunitária da 
Unimar, Fernanda Mesquita Serva, o Centro somará ao processo de ensino inovador 
da Universidade. O projeto inovador permitirá a constante modernização e evolução 

em pesquisas relacionadas a área produtiva, garantindo eficiência e equilíbrio 
socioambiental. Página 5

Diferentemente do terminal anterior (que está sendo reformado para receber as linhas 
suburbanas), o atual, com quase 4 milhões de embarques, coloca à disposição dos 

passageiros banheiros mais amplos e acessíveis, 80 tomadas para recarga de celular, 
praça ajardinada para descanso e espera, sinal de wi-fi gratuito, assim como pontos de 

venda de lanches e bebidas quentes em frias. Página 04

Após Velozes & Furiosos 9, a franquia 
estrelada por Vin Diesel se encaminha 

para seus capítulos finais e o próximo filme 
ganhou data de lançamento oficial - mas 

os fãs terão uma longa espera pela frente.  
Página 09

CIDADES INTELIGENTES: 
Aplicativo de Turismo 
em Ourinhos passa a 
oferecer descontos 
e benefícios para 

incentivar o comércio e 
turismo local.

A Prefeitura de Ourinhos, atualizou o 
já criado “App Turismo em Ourinhos” 

com a função para estabelecimentos VIP, 
para beneficiar a população e aquecer a 
economia ourinhense neste momento de 

retomada das atividades. Página 06

O TikTok anunciou uma série de mudanças 
nas configurações dos perfis de menores 

de idade. As opções de mensagens diretas 
serão desabilitadas por padrão em novas 
contas e o horário de notificações do app 

também será restrito.  Página 10

MODELO DE ARQUITETURA:

Terminal Urbano de S. J. do Rio Preto 
se prepara para as comemorações do 

segundo ano de operação.

TUDO PRONTO: 
Velozes & Furiosos 10 tem 
data de lançamento oficial.

FIM DA CENSURA LIVRE: 

TikTok vai 
desabilitar recurso 
de mensagens para 
menores de idade.
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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

“Mesmo não florescendo a figueira e não 
havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a 
safra de azeitonas e não havendo produção de 
alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, 

nem bois nos estábulos, ainda assim eu 
exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus 
da minha salvação.” Habacuque 3:17-18

Não se faz necessário nenhuma pesquisa 
de qualquer que seja um instituto para cons-
tatar que, infelizmente, a cidade de Marília 
nos últimos 15 dias passou a ser a cidade 
mais cara para se conviver no interior do 
estado de São Paulo. As consequências de 
medidas autorizadas pelo governo estadual e 
principalmente municipal, coincidentemente 
pertencentes ao mesmo partido político aca-
bam por sacrificar a imagem daquela que já 
foi a cidade que mais se desenvolveu no país 
nos anos 50. 

Após a implantação das praças de pedá-
gios que cercando a cidade pelas rodovias 
SP-294, SP-333 e BR-153, além claro dos 
radares móveis instalados em pontos estraté-
gicos da Rodovia Comandante João Ribeiro 
de Barros, pode-se dizer que Marília é a úni-
ca cidade do país onde você paga para entrar 
e sair em um verdadeiro espetáculo da ope-
ração tucano na capital nacional do alimento 
aos olhos inertes de TODA classe política. 
Aqui não podemos isentar o grupo político 
do deputado estadual e tampouco do prefeito 
municipal que politicamente estão ligados ao 
governador do estado. 

Como se não bastasse, a volta da fábrica 
das multas com a desorganizada zona azul, 
que aliás se transformou agora sim na indús-
tria da multa acabou por desencorajar ainda 
mais os consumidores de nossos bairros a se 
deslocaram até o centro da cidade. Pior que 
isso é afugentar a população de toda nossa 
região, diante de um famoso fantasma que foi 
ressuscitado; “ VISITE MARÍLIA E GANHE 
UMA MULTA”. A desorganização parece 
proposital, pois, você quase não encontra “as 
vermelhinhas” e quando chega, já está sendo 
multado, no mesmo modus operandi do ocor-
rida na cidade de Guarapari-ES. Para piorar, os 
totes em sua maioria não estão funcionando. 

Outro peso para o Maríliense é a tarifa do 
transporte coletivo que pode ser considerada 
uma das mais caras do país de acordo com a 
quilometragem rodada, basta fazer um com-
parativo com qualquer cidade. Vamos utilizar 
como exemplo a capital paulista, onde a tarifa 
é R$ 4,40 e você percorre pelo menos duas 
horas dentro do ônibus, bem diferente de Ma-
rília, onde no máximo você demora em torno 
de meia hora, sendo que, em algumas linhas 
apenas o passeio dura apenas 20 minutos. 

Basta fazer um cálculo bem rápido do 
valor gasto pelo trabalhador que exerce por 
exemplo suas funções como comerciário(a), 
portanto, trabalhando 26 dias no mês. Se por 
ventura ele (a) trouxer de casa uma marmi-

tinha gastará apenas a viagem de ida e vol-
ta para casa, ou seja; R$ 9,00 reais por dia. 
Agora é só multiplicar e chegaremos ao valor 
de R$ 234,00 reais gastos por mês, ou qua-
se 20% do salário mínimo. Se não trouxer 
a quentinha, terá que realizar suas refeições 
em um restaurante, o que vai lhe arrecadar 
mais uma despesa em torno dos R$ 400,00 
reais. Na ponta do lápis, pode-se de dizer que 
o trabalhador mariliense paga para trabalhar. 

Para quem mora em Pompéia e Garça é 
outra aberração. Em uma matéria publicada 
também pelo JORNAL DO ÔNIBUS DE 
MARILIA, o trabalhar irá comprometer mais 
de 30% de sua renda com pedágios. É mole 
ou quer mais ???

E ainda pode vir por aí a taxa do lixo, na 
qual você irá pagar de acordo com o tamanho 
da área construída de sua residência. Acres-
centa-se aí o IPTU, considerado um valor 
alto em relação a outras cidades do mesmo 
porte e, que somente agora travam uma luta 
para se mudar um indexador de reajuste. 

Se entrarmos na carga tributária, podería-
mos citar pelos menos umas 20 empresas que 
funcionam em Jafa, Oriente, Pompéia, Garça 
e outras cidade de nossa região, porque o que 
se cobre de imposto por aqui dos empresá-
rios e empreendedores que geram empregos 
e recursos é uma loucura. Até parece algo 
proposital para que não haja investimentos 
de empresas na cidade, apenas no ramo da 
construção e de empreendimentos imobiliá-
rios. Muito estranho isto, não é mesmo.

Com isso, o valor médio das refeições, por 
exemplo subiu 6,1% desde a última segunda 
feira. Você já foi ao supermercado, açougue, 
farmácias e comércio em geral ?? Percebeu 
que houve uma alta signicativa nos preços ??? 
Não é culpa da pandemia, ou seja; não exis-
te na cidade um política de incentivo aos co-
merciantes, muito pelo contrário. A chiadeira 
está geral e mais um vez, eu reitero; a classe 
política que postulava o discurso da mudança, 
simplesmente emudeceu. O que motivou o si-
lencio diante das dificuldades de um povo? A 
quem interessa o único desenvolvimento para 
o setor especulativo imobiliário? 

Está na hora do eleitor mariliense acor-
dar, pois, caso contrário teremos aqui uma 
cidade fantasma, onde até mesmo os que aju-
daram a destruir a cidade aqui estarão, pois, 
seus investimentos estão em outros paraísos 
residências. Marília terá sido utilizada ape-
nas para se ganhar dinheiro as custas da ex-
ploração. PENSEM NISSO NA HORA DO 
VOTO EM 2022.

Ainda que a figueira não floresça...

Marília a cidade mais 
cara do interior.

O profeta Habacuque estava perplexo com a 
injustiça, iniquidade e opressão que ocorria em 
Judá. Ele questionava a Deus acerca da punição 
devida aos corruptos e violentos do seu povo. 
Quantas vezes nós também questionamos e la-
mentamos sobre a situação caótica que enfrenta-
mos em nosso país?

Mas, felizmente o profeta não se limitou a 
queixar. Ele aguardou pela resposta do Senhor 
e confiou. E, apesar de não compreender o que 
Deus faria, louvou ao Senhor de todo coração. A 
despeito das circunstâncias, tomou a decisão de 
confiar plenamente em Deus.

Acerca dessa passagem bíblica, o poe-
ta e compositor cristão Stênio Marcius, na sua 
canção”E SE”, questiona: “E se eu perdesse 
tudo? Será que contudo me alegraria em Deus?” 
E, você e eu? Em quê se baseia a nossa alegria?

Se alegre em DeuS!
• Não seja indiferente aos acontecimentos à 

sua volta, ore a Deus! Clame por intervenção 
divina na nossa terra.

• Confie e aguarde pela resposta do Senhor. Ele 
é fiel à Sua Palavra.

• Não viva reclamando ou se queixando com 
quem nada pode fazer. Abra o seu coração 
a Jesus! Fale com Ele sobre os pecados do 
nosso povo, lamente, chore, ore, mas também 
dê graças e louvores a Deus.

• * Louve a Deus apesar das circunstâncias. 
Mesmo que tudo esteja ruim, faça de Jesus a 
sua alegria.

• * Leia a Bíblia diariamente e deposite a sua 
confiança na Palavra de Deus.

Para Orar:
Senhor Deus, tem misericórdia das nossa nação! 
Há tanta injustiça, corrupção e violência, Pai... 

Traz a Tua paz e salvação sobre os aflitos e 
necessitados. Corrige e transforma aqueles que 
promovem a maldade, o engano e pervertem a 

justiça. Salva-nos, oh Deus! Edifica a Tua Igreja 
na Tua Palavra e responde-nos. Tu és a minha 

alegria, apesar de tudo que temos visto. Glórias 
sejam dadas ao Teu nome, hoje e sempre. Por 

Jesus Cristo, amém!   
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Confiança do comerciante tem alta de 
4,3% em agosto, diz pesquisa da CNC. 

IN FOCO
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Cornetadas 
do dedão

O Indicador da Confiança do Empresá-
rio do Comércio, apurado mensalmente pela 
CNC, teve alta de 4,3% em agosto deste ano 
frente ao verificado em igual período do ano 
passado.   

Os dados completos da pesquisa serão 
divulgados nesta quarta-feira a partir das 
10h pela confederação. A pesquisa mostrou 
que o avanço da vacinação contra a Co-
vid-19 no país e seu consequente na econo-
mia coincidem com a melhora do humor dos 
comerciantes.   

Agosto registrou a terceira alta consecu-
tiva do indicador da CNC, que é apurado em 
pontos, calculados com base nas respostas 
dos empresários entrevistados. A chamada 
linha de indiferença são os 100 pontos. Aci-
ma disto, é considerado otimismo. Abaixo, 
pessimismo.  

Em agosto, o indicador foi a 115 pontos, 
dentro da zona considerada de satisfação ou 
confiança. A alta de 4,3% somou-se aos re-
sultados positivos de junho (12,2%) e julho 
(11,7%).  

1-) Qual sua opinião sobre a nova 
zona azul da cidade?

2-) Você acha que a pandemia já 
está controlada ?? 

3-)  O que você acha da instalação 
de radares e lombadas eletrônicas 
nas principais ruas da cidade??

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

5-) Marília tem um custo de vida 
caro?



PRIMEIRA PARADA
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Mesmo com a redução no número de 
usuários do sistema de transporte urba-
no provocada pela Pandemia, cerca de 
3.913.871 passageiros acessaram o terminal 
urbano de Rio Preto pelas catracas desde a 
inauguração do espaço. A estação completa 
no final de novembro, dois anos de funcio-
namento.

Das 80 linhas fixas que integram o sis-
tema de transporte urbano de Rio Preto, 
74 têm atualmente o terminal central como 

Terminal Urbano de São José do Rio Preto se prepara 
para as comemorações do segundo ano de operação com 

quase 4 milhões de embarques.

Após a audiência pública realizada em 
16 de agosto de 2021, o projeto do Trem 
Intercidades entra em fase de consulta pú-
blica.

A decisão foi definida na 107ª Reunião 
Ordinária do Conselho Gestor do Programa 
Estadual de Parcerias Público-Privadas-
-CGPPP, ocorrida em 29 de julho de 2021. 

A consulta abrange os edital da conces-
são patrocinada do serviço de transporte de 
passageiros do TIC EIXO NORTE do Es-
tado de São Paulo, compreendendo a cons-

Governo Doria abre consulta 
pública sobre concessão do 

Trem Intercidades.

dade para receber 750 pessoas – e um deck 
com 370 metros quadrados.

Os seis banheiros públicos contam com 
acessibilidade para cadeirantes e os seis be-
bedouros disponíveis aos usuários contam 
com sistema de resfriamento da água.

A obra recebeu investimentos de R$ 64 
milhões e foi custeada pelo Governo Fede-
ral por meio do Programa Pró-Transporte, 
Modalidade Pró-Transporte – Setor Públi-
co, em repasse operado pela Caixa Econô-
mica Federal.

NOVO TermINal em NúmerOS

• Banheiros públicos 06
• Área construída (em m² x 1000) 28
• Pavimentos 02
• Postos individuais de monitoramento 10
• Capacidade de armazenamento de água da chuva
    (em litros x 1000) 475
• Capacidade do bicicletário (em unidade)  120
• Câmeras de monitoramento 79
• Capacidade de público nos dias úteis (x 1000)  75
• Valor final da obras (em milhões de R$) 64
• Bancos 80
• Lixeiras 125
• Totens informativos 16
• Monitores (instalados nos totens) 32
• Tomadas p/ carregar de celular 50
• Bebedouros 06
• Linhas de ônibus 80
• Total de veículos que utilizarão o terminal 274

trução e operação dos serviços do Trem In-
tercidades (Serviço Expresso – TIC), Trem 
Intermetropolitano (Serviço TIM) e da ope-
ração, manutenção e obras, com melhoria 
do desempenho e da qualidade do serviço 
da Linha 7-Rubi da CPTM.

Com início em 19 de agosto de 2021, o 
período para recebimento de sugestões vai 
até o dia 20 de setembro de 2021. As mi-
nutas de edital, contrato e anexos estarão 
disponibilizadas gratuitamente na Internet 
no site www.stm.sp.gov.br

ponto de chegada e de partida. O local ofe-
rece aos usuários do sistema mais conforto e 
agilidade com acesso rápido às ruas e aveni-
das que ligam o centro aos bairros.

A Emurb (Empresa Municipal de Ur-
banismo) é a empresa pública responsável 
pela administração e manutenção do termi-
nal. “É uma estrutura muito maior que o ter-
minal antigo e, por isso, exige muito mais 
em termos de limpeza e manutenção. Por 
isso, precisamos estar atentos às demandas 

em tempo integral”, observa o diretor-presi-
dente da Emurb, Rodrigo Juliano.

Diferentemente do terminal anterior 
(que está sendo reformado para receber as 
linhas suburbanas), o atual coloca à dispo-
sição dos passageiros banheiros mais am-
plos e acessíveis, 80 tomadas para recarga 
de celular, praça ajardinada para descanso 
e espera, sinal de wi-fi gratuito, assim como 
pontos de venda de lanches e bebidas quen-
tes em frias.

NOVIDaDeS
Até o fim deste ano, será concluída a 

cobertura da passarela que permite o acesso 
dos passageiros, pelo piso superior, ao ter-
minal suburbano ao Centro de Rio Preto. A 
estrutura metálica está pronta, faltando ape-
nas a conclusão do forro, a montagem das 
telhas e instalações elétricas.

No primeiro trimestre de 2021, a Emurb 
iniciará a instalação dos gradis, que impedi-
rão a travessia das vias internas do terminal 
fora da lombofaixa. “É um sistema seme-
lhante ao utilizado no metrô de São Paulo. 
Foi a forma que encontramos para dar mais 
segurança aos usuários”, explica Juliano.

a OBra
Os dois pisos do novo terminal somam 

28 mil metros quadrados. Na parte superior 
existem jardins, uma esplanada, um anfitea-
tro de 330 metros quadrados – com capaci-

Desde o início do ano, 88 novas 
estruturas foram instaladas.

Enquanto em Marília o usu-
ário do transporte coletivo é ex-
posto ao intempéries do tempo, 
outras cidades procuram propor-
cionar um atendimento diferen-
ciado aos seus municípes. A Pre-
feitura de Uberlândia, em Minas 
Gerais, informou em nota que 
prevê a entrega de 200 abrigos de 
ônibus até o fim de 2021;

Com 15 novos abrigos de ôni-
bus instalados nos últimos dias, 
a Prefeitura, por meio da Settran 
(Secretaria Municipal de Trânsito 
e Transportes), terminou a primeira etapa do 
serviço.

Neste primeiro momento, 88 novas es-
truturas foram implementadas em bairros de 
todas as regiões da cidade. O contrato prevê 
ainda outros 122 abrigos, totalizando 200 
estruturas. Além destes, já foram instalados 
360 abrigos desde 2017.

“De estrutura metálica, o novo modelo 

QUE “LINDIO”:
Uberlândia (MG) prevê 

entrega de 200 abrigos de 
ônibus até o fim de 2021.

de abrigo desenvolvido pela própria Settran, 
conta recentemente com proteção lateral 
para proteger melhor as pessoas da chuva e 
do sol e traz acessibilidade com espaço des-
tinado ao cadeirante, que foi deslocado para 
o centro do abrigo. Também foi adicionada 
uma barra de apoio neste espaço para melho-
rar ainda mais a segurança durante a espera”, 
detalhou a Prefeitura, em nota.

A Estação inaugurada em 30 de novembro de 2019 recebe 92,5% das linhas fixas.
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PARCERIAS INTELIGENTES :
Mestrado Profissional em Medicina Veterinária da Unimar 
e a Central Senepol implantam o Centro de Avaliação e 

Performance para Reprodutores Bovinos.

ACONTECE MARÍLIA

O Programa de Mestrado Profissional 
em Medicina Veterinária e a Central Sene-
pol implementam o Centro de Avaliação e 
Performance para Reprodutores, com obje-
tivo de aperfeiçoar as pesquisas na área de 
melhoramento genético. O projeto inova-
dor permitirá a constante modernização e 
evolução em pesquisas relacionadas a área 
produtiva, garantindo eficiência e equilíbrio 
socioambiental.

De acordo com a Pró-reitora de Pesqui-
sa, Pós-graduação e Ação Comunitária da 
Unimar, Fernanda Mesquita Serva, o Cen-
tro somará ao processo de ensino inovador 
da Universidade. “Esse é mais um projeto 
que une academia e as forças produtivas de 
nossa região, ampliando as atividades de-
senvolvidas no ecossistema da Unimar; o 
Mestrado Profissional de Saúde Animal já é 
uma realidade nesse cenário”.

 
Segundo o Médico Veterinário e Ins-

petor Técnico de Registro Genealógico da 
Central Senepol, Silter Fadel, o Centro sur-
ge para suprir as demandas desta área que 
está em ascensão. “A filosofia de aprimo-
ramento aplicada pelo Programa de Me-
lhoramento Genético da Raça Senepol em 
conjunto com o Programa de Produção e 
Reprodução Animal da Universidade, trará 
uma plataforma equilibrada, lastreada entre 
as bases acadêmicas e o meio profissional 
moderno voltadas diretamente ao campo, 
sempre com a preocupação socioambiental. 
A avaliação genética permitirá identificar 
reprodutores de elevados padrões raciais, 
eficiente em ganho de peso e conversões 
alimentares, com alta precocidade de termi-
nação, garantindo rendimento e qualidade 
de carcaça carne, um produto almejado pe-
los selecionadores, criadores e consumido-
res finais”, explica. 

Além de integrar a equipe de implemen-
tação do Projeto, Silter é mestrando no Pro-
grama Profissional em Medicina Veterinária 
da Unimar e seu projeto será desenvolvido 
no Centro de Avaliação e Performance para 
Reprodutores Bovinos. “A minha pesquisa 

consistirá na avaliação de marcadores mole-
culares na característica de marmoreio, que 
é a classificação de qualificação, da carne 
na raça bovina Senepol, estando inserida 
nas parcelas que são subdivididas dentro do 
centro de performance”, conta. 

A Central Senepol, parceira da Unimar, 
é uma empresa voltada para a produção in 
vitro (FIV) de embriões bovinos e está ins-
talada na Fazenda Experimental da Uni-
mar, sendo mais um diferencial do curso de 
Medicina Veterinária, uma vez que o local 
serve para o processo de aprendizagem dos 
acadêmicos, bem como os estágios. 

Para o médico veterinário e proprietário 
da Central Senepol, Wanderley Zucoloto, o 
Centro tem uma função essencial no merca-
do. “Dentro do mercado nacional e mundial, 
o Brasil tem uma posição muito importante 
na produção de carne, por isso temos que 
ter uma biotecnologia na reprodução. O FIV 
nada mais é do que pegar uma doadora e fa-
zer deste material genético mais de 50 filhos 
no ano. Assim, multiplicando uma genética 
de ponta e dando produtividade para o re-
banho, que é uma das necessidades do país 
atualmente. Só que, para esta biotecnologia, 
é necessário possuir um laboratório espe-
cializado com Centro de Pesquisa e esta é 
a parceria que fizemos com a Unimar. Nós 
colocamos nosso laboratório aqui, onde pro-
duzimos mais de 10 mil embriões por ano, 
que são animais padronizados e de raça, que 
vão melhorar a pecuária brasileira”, detalha. 

“O Projeto é muito perspicaz, princi-
palmente no momento em que estamos 
passando com o avanço da tecnologia e de-
senvolvimento de atividades pecuaristas. O 
Centro tem potencial para ser uma referên-
cia nacional, assim como todos os projetos 
agropecuários realizados pela Universidade 
de Marília”, conclui Silter.  

 
“A Unimar acredita em parcerias como 

esta para colaborar com o desenvolvimen-
to da região e do país!”, finaliza Fernanda 
Mesquita Serva. 

“A Unimar acredita em parcerias como esta para colaborar com o desenvolvimento da 
região e do país!”, Fernanda Mesquita Serva.
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A Prefeitura de Ourinhos, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co, Trabalho e Turismo, atualizou o “App 
Turismo em Ourinhos” com a função para 
estabelecimentos VIP, para beneficiar a po-
pulação e aquecer a economia ourinhense 
neste momento de retomada das atividades. 

Ourinhos é uma cidade que vem se des-
tacando no setor tecnológico e o aplicativo 
tem sido referência e modelo para cidades 
como Pirassununga, São José do Rio Preto, 
Ribeirão Preto e Campinas.

As empresas participantes do selo VIP 
oferecem vantagens aos clientes que mos-
trarem que são usuários do App Turismo 
em Ourinhos no celular. Para controle do 
comerciante e do usuário, a Secretaria criou 
o Cartão Fidelidade, que dá acesso às pro-
moções e descontos exclusivos. Os benefí-
cios são estipulados pelos próprios estabe-
lecimentos.

 Além disto, a Prefeitura de Ourinhos, 
por meio da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, Trabalho e Tu-
rismo, adicionou mais uma ferramenta para 

Todos os alunos devem comparecer na 
Prefeitura (Rua Dr. José de Moura Resende, 
572 - Centro), das 9h às 16h, munidos de 
cópias do RG, CPF, Comprovante de Resi-
dência e Atestado de Matrícula para realizar 
a inscrição

Com centenas de estudantes benefi-
ciados durante o ano todo, a Prefeitura de 
Pompeia segue com o programa municipal 
de Transporte Universitário 100% Gratuito. 
Desde o último dia 11, os interessados de-
vem comparecer, das 9h às 16h, na Prefei-
tura (Rua Dr. José de Moura Resende, 572 
– Centro), o programa recebe as inscrições 
dos alunos interessados.

Para se cadastrar, os estudantes devem 

INVESTINDO NO FUTURO:
Em Pompéia, Programa de 

Transporte Universitário 100% 
Gratuito continua a receber 

inscrições.

CIDADES INTELIGENTES:  
 Aplicativo de Turismo em Ourinhos passa a oferecer 

descontos e benefícios nos locais com selo VIP.
atrair mais usuários e comerciantes para o 
aplicativo “Turismo em Ourinhos”. O App 
mostrará os preços dos postos de combus-
tíveis da cidade nas categorias: gasolina, 
etanol, diesel e gasolina aditivada, com atu-
alização de segunda a sexta-feira.    

A iniciativa é um atrativo útil para rá-
pida visualização de onde se encontram os 
melhores preços de combustíveis, com ge-
orreferenciamento atualizado mostrando a 
localização do posto mais próximo. O App 
ainda permite a pessoa saber se o posto tem 
lava rápido, loja de conveniência e se é 
aberto 24 horas.  

Outra novidade do aplicativo é a possi-
bilidade de inserção de cardápios digitais 
pelos segmentos de alimentação, assim 
como as ofertas da semana pelas redes de 
supermercados.

O App “Turismo em Ourinhos” pode ser 
baixado gratuitamente no Google Play ou 
acessado em qualquer celular pelo QR Code, 
disponível em placas em vários pontos do 
município. Para mais informações, entre em 
contato pelo WhatsApp (14) 99827-4449.

comparecer até a sede da administração 
municipal munidos de cópias do RG, CPF, 
Comprovante de Residência e Atestado de 
Matrícula. 

Em casos de reembolso, o aluno tam-
bém deve comparecer na Prefeitura com as 
cópias dos mesmos documentos pessoais, 
além de comprovante bancário com o nú-
mero da conta em nome do aluno. 

Os ônibus do programa de Transporte 
Universitário 100% Gratuito são novos, se-
guros e com licença da ARTESP. Todos os 
alunos contam com apólice de seguro, como 
determina a Agência Nacional de Transpor-
te Terrestre (ANTT). Em caso de dúvidas, 
ligue para o telefone (14) 99737-0181.

Em A Prefeitura de Assis, através da 
Secretaria Municipal da Cultura, está dis-
ponibilizando diversos conteúdos gratuitos 
online com tema nas áreas de teatro, música, 
dança, museus, literatura, capoeira, circo, 
artes plásticas, entre outros.

O Secretário de Cultura, Emerson Gon-
çalves destaca que essa é a terceira e últi-

ma etapa das oficinas, que obtiveram ampla 
adesão e satisfação do público participante, 
uma vez que os diferentes tópicos apresen-
tados são de excelente qualidade.

O conteúdo começará a ser enviado 
por e-mail a partir desta terça feira, 24 de 
agosto, pelo link https://forms.gle/uzZadd-
44m1y8idAv8

CRIATIVIDADE É TUDO: 
Prefeitura de Assis promove 

“Cultura em Casa”.
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BOA NOTICIA:

Lucro do FGTS será pago a trabalhadores até 31 
de agosto, tire suas dúvidas.

Contas vinculadas ao Fundo de Garantia 
até 31 de dezembro de 2020 deverão 

receber, proporcionalmente ao saldo em 
conta. Distribuição dos 96% dos lucros 
deverá ser realizada até o fim deste mês.

O Conselho Curador do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço (FGTS) apro-
vou, nesta terça-feira (17/8), a distribuição 
aos trabalhadores vinculados ao Fundo de 
96% do total de R$ 8,467 bilhões de lu-
cro com base em 2020. Com a decisão, R$ 
8,129 bilhões deverão ser distribuídos a cer-
ca de 191,2 milhões de contas vinculadas 
que acumulavam R$ 436,2 bilhões no fim 
do ano passado. O pagamento dos lucros 
deverá ser realizado até o dia 31 de agosto.

O percentual definido este ano é melhor 
que o previsto por especialistas no último 
mês, quando se falava em correção míni-
ma de 70%, com base no IPCA. O valor a 
ser distribuído é quase 30% maior do que a 
distribuição de 2020, com base em 2019, e 

só fica atrás da distribuição feita em 2018, 
quando 100% dos lucros foram pagos aos 
trabalhadores, totalizando R$ 12,2 bilhões.

De acordo com o diretor do Departa-
mento de Gestão de Fundos, Gustavo Alves 
Tillmann, o percentual de quase 100% do 
valor este ano foi necessário para garantir 
um ganho real aos trabalhadores. “(Isso) 
Reafirma o compromisso do conselho em 
sempre oferecer um ganho real e criar uma 
atração a esse FGTS, que é fundo tão im-
portante para políticas públicas nesse país”, 
disse, ao apresentar a proposta de distribui-
ção.

Ainda segundo o diretor, existe incenti-
vo para quem manter os recursos do FGTS, 
o que é uma opção vantajosa para quem não 
tem alto potencial financeiro para investir 
em outros mercados mais atrativos. “Para 
quem puder manter os recursos no FGTS, 
tem sido uma boa alternativa, especialmen-
te aos trabalhadores de mais baixa renda”, 
disse Tillmann.

Serviço deve beneficiar cerca de 6,1 
milhões de pessoas

Aposentados e pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) que re-
cebem via Caixa podem, a partir de agora, 
consultar informações sobre a parcela do 
seu benefício e a prova de vida pelo apli-
cativo Caixa Trabalhador. O serviço deve 
beneficiar cerca de 6,1 milhões de pessoas.

De acordo com o banco, por meio da 
nova atualização do aplicativo, os usuários 
terão acesso à consulta das parcelas do be-
nefício e data de realização da última prova 
de vida, além de informações a respeito do 
calendário de pagamentos e dúvidas fre-
quentes.

O app está disponível gratuitamente nas 
lojas de aplicativos com o nome Caixa Tra-
balhador. Os beneficiários também podem 

APP Caixa Trabalhador oferta serviços para beneficiários do INSS.
acessar os serviços por meio da central de 
atendimento telefônico no número 0800 726 
0207, opção 7.

CaDaSTrO NO INSS
Para se cadastrar no Caixa Trabalhador, 

o usuário deverá informar CPF, nome, data 
de nascimento e e-mail. No app, o beneficiá-
rio do INSS tem acesso às seguintes opções:
• Benefício (número do benefício; 
quantidade de parcelas; dados da conta 
bancária para crédito);
• Parcelas (se a parcela está disponível, 
paga, bloqueada, devolvida ao INSS ou não 
localizada, valor, competência, validade, 
canal e data de pagamento);
• Prova de vida (data da última prova de 
vida realizada);
• Calendário de pagamentos;
• Perguntas frequentes.
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Feriado 7 de setembro: Confira museus que 
contam a história da Independência do Brasil.

 Lugares entre São Paulo e Rio de Janeiro 
ajudam a narrar a história do processo de 

emancipação brasileira.

A história conta que em 7 de setembro 
de 1822, Dom Pedro I declarou a Indepen-
dência do Brasil às margens do riacho do 
Ipiranga. Antes uma colônia de Portugal, 
as terras brasileiras passaram a ser uma 
monarquia, com o próprio Dom Pedro I 
como imperador. Palácios, monumentos e 
parques em São Paulo e no Rio de Janeiro 
também entraram para a história como per-
sonagens importantes na trajetória da inde-
pendência do país.

Hoje pontos turísticos e de interesse his-
tórico-cultural, eles carregam a história do 
país e, junto de museus, dividem a tarefa de 
relembrar e transmitir o passado para todas 
as gerações. A seguir, confira alguns locais 
que ajudam a contar a história da Indepen-
dência do Brasil:

mONumeNTO à 
INDePeNDêNCIa, em SÃO PaulO

O conjunto em escultura de granito e 

bronze foi inaugurado no bairro do Ipiranga 
na comemoração do centenário da Indepen-
dência, em 7 de setembro de 1922. Foi feito 
pelas mãos do italiano Ettore Ximenes em 
frente a um dos trechos do riacho do Ipiran-
ga, que, apesar de poluído atualmente, ain-
da possui relevante valor histórico-cultural. 
Ao redor do monumento há a representação 
de episódios e personalidades vinculados 
ao processo de independência, a exemplo 
da Inconfidência Mineira e as figuras de 
José Bonifácio de Andrada e Silva e Hipó-
lito da Costa.

Interessante ressaltar que dentro no inte-
rior do monumento há uma cripta imperial 
onde foram depositados os restos mortais de 
Dom Pedro I e de suas duas esposas, Maria 
Leopoldina e Amélia Beauharnais. Os des-
pojos de D. Pedro vieram para cá de Lisboa 
em 1972 em razão dos 150 anos da Indepen-
dência do Brasil. Há ainda, na parte frontal 
do monumento, uma pira, que, de acordo 
com a Prefeitura de São Paulo, simboliza o 
amor incondicional à Pátria.

Praça do Monumento, s/nº, Parque da 
Independência, Ipiranga – São Paulo

Parque Da INDePeNDêNCIa, em 
SÃO PaulO

Tombado por conselhos nacionais e es-
taduais como patrimônio cultural, o parque 
foi inaugurado em 7 de setembro de 1989 
nas margens do córrego do riacho do Ipi-
ranga, que entrou para a história como o 
local do Grito da Independência, em 1822, 
por Dom Pedro I. Serve também como uma 
demarcação do espaço no bairro e forma de 
preservar a memória coletiva do local, que 
ganhou relevância de valor simbólico rela-
cionado à independência.

Rodeado de jardins, o local a céu aberto 
de mais de 160 mil metros quadrados abri-
ga todos os locais culturais acima, como o 
Museu do Ipiranga, o Monumento da Inde-
pendência e a Casa do Grito. Aberto para 
o público em geral, é equipado com praça, 
bosque, pista de cooper, aparelhos de ginás-
tica, playground, chafariz com fonte e cas-
cata e sanitários.

Av. Nazaré, s/nº, Ipiranga – São Paulo. 

CamINhOS DO mar
Serra DO mar

quedas d’água e Mata Atlântica, leva cerca 
de cinco horas entre ida e volta – o passeio 
pode começar tanto em São Bernardo do 
Campo quanto em Cubatão.

Rodovia Caminhos do Mar, SP-148 – 
Parque Estadual Serra do Mar.

muSeu ImPerIal, em 
PeTróPOlIS

Para os interessados no pós-Indepen-
dência, o Museu Imperial, na cidade serrana 
de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é o lugar 
ideal. Todo o acervo é recheado de peças li-
gadas à monarquia brasileira e à família im-
perial, que ficou no poder entre 1822, após 
a proclamação da Independência, e 1889, 
quando foi instaurada a República. Há mo-
biliário, documentos, objetos pessoais e 
obras de arte ligadas ao período, inclusive 
um dos últimos retratos de Dom Pedro I, o 
proclamador da Independência, pintado por 
Simplício de Sá.

Diz a história que, em 1822, buscando 
apoio ao processo de Independência em Vila 
Rica, Dom Pedro I ficou encantando com a 
Mata Atlântica e a região serrana. Acabou 
por adquirir a Fazenda do Córrego Seco em 
1830, que viria a se tornar a antiga residên-
cia de verão de Dom Pedro II, em que as 
obras foram concluídas em 1862. O local 
foi importante também a própria Petrópolis, 
que nasceu e cresceu graças ao local. Foi em 
1943 que a construção neoclássica passou a 
funcionar como um museu dedicado à mo-
narquia brasileira.

Atualmente, pode ser visitado mediante 
agendamento no site oficial. Para aqueles 
que querem entrar mais em contato com o 
acervo sem sair de casa, o museu disponibi-
liza um visita virtual pelas principais depen-
dências do local.

Rua da Imperatriz, 220, Centro – Petró-
polis (RJ). 

Parque da Independência, em São Paulo

Hoje chamada de Estrada Caminhos do 
Mar, outrora conhecida como Estrada Ve-
lha de Santos, a estrada era o caminho prin-
cipal para a Baixada Santista e foi fechada 
para tráfego de automóveis em 1985. A rota 

possui importância histórica tanto para São 
Paulo quanto para os rumos do Brasil inde-
pendente.

A origem da estrada remonta a 1792, ano 
em que o caminho foi pavimentado com ro-
chas trabalhadas à mão, o que facilitou o es-
coamento de mercadorias, e foi batizado de 
Calçada de Lorena. Foi num dos trechos des-
te caminho que, em setembro de 1822, Dom 
Pedro I subiu a serra após passagem por San-
tos para proclamar a independência brasileira 
às margens do riacho do Ipiranga no dia 7.

Em comemoração ao centenário da In-
dependência, em 1922, um conjunto de oito 
monumentos históricos foi construído pelo 
caminho, os quais foram tombados pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histó-
rico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
(Condephaat) na década de 1970. Hoje, são 
nove quilômetros que os visitantes podem 
percorrer a pé, em que o trajeto, repleto de 

Museu Imperial, em Petrópolis
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VITRINE

UM EXEMPLO:
Aos 80 anos, Boris 

Casoy está cursando 
medicina veterinária.

“Vou manter todos os meus compromis-
sos jornalísticos, inclusive o Jornal do Bo-
ris”, afirmou o jornalista sobre seu progra-
ma de comentários e análises sobre política, 
economia e esporte.

Em 2020, Boris foi demitido da Rede-
TV após quatro anos na emissora. Dois me-
ses depois, ele assinou contrato com a TV 
Gazeta, que transmite o Jornal do Boris. O 
programa vai ao ar ao vivo pelo YouTube, 
Facebook, Twitter, Com Brasil TV, Alpha 
Channel, Líder TV, TV Flórida (EUA), Life 
Channel Brasil e Ifun da Soul TV.

 O jornalista já iniciou as aulas noturnas 
à distância e continua apresentando o ‘Jor-
nal do Boris’

Boris Casoy mostra que nunca é tarde 
para ser um universitário, mesmo aos 80 
anos de idade. O jornalista, com 65 anos de 
profissão, entrou para a faculdade de medi-
cina veterinária na Universidade Cruzeiro 
do Sul.

Casoy já iniciou as aulas de veterinária 
no período noturno. Por enquanto, as aulas 
são à distância por causa da pandemia do 
novo coronavírus.

Velozes & Furiosos 10 tem 
data de lançamento oficial: 

O que já se sabe sobre o 
filme de Vin Diesel.

 Após Velozes & 
Furiosos 9, a franquia 
estrelada por Vin Diesel 
se encaminha para seus 
capítulos finais e o pró-
ximo filme ganhou data 
de lançamento oficial 
- mas os fãs terão uma 
longa espera pela fren-
te. Em declaração da 
Universal Pictures pu-
blicada pela Entertain-
ment Weekly, o estúdio 
confirma que Velozes & 
Furiosos 10 chegará aos 
cinemas em 7 de abril 
de 2023.

As gravações do filme estão previstas 
para terem início em janeiro de 2022 e Ve-
lozes & Furiosos 10 e Velozes & Furiosos 
11 serão filmados em sequência. Isso porque 
os capítulos finais da trama são, na verdade, 
uma história só, que será dividida em duas 
partes. O astro já sabe até qual será a última 
cena da saga e algumas informações sobre a 
sequência também já foram reveladas.

The rOCK SaIu De VelOZeS & 
FurIOSOS

Uma das principais novidades sobre Ve-
lozes & Furiosos 10 é a confirmação de que 
Dwayne Johnson está realmente fora da fran-

quia principal. A treta entre ele e Vin Die-
sel é uma das mais famosas do cinema e o 
lutador já tinha afirmado que não pretendia 
voltar para os próximos filmes. O martelo foi 
batido quando o produtor Hiram Garcia afir-
mou que The Rock está focado na sequência 
de Hobbs & Shaw: 

“Depois de filmar Velozes 8, DJ tomou a 
decisão clara de fechar o capítulo Velozes & 
Furiosos por todas as razões evidentes. Ele 
desejou tudo de bom e mudou nosso foco 
para outras formas de contar a história. Por-
tanto, embora ele não esteja em Velozes 10 
ou 11, isso não interfere de forma alguma em 
nossos planos para Hobbs”, disse Garcia ao 
Collider.

Conheça fatos impressionantes sobre a TV no Brasil.
PreSeNTeS 

Como as pessoas não tinham apare-
lhos de TV, Chateaubriand também pre-
senteou amigos e parentes com 200 deles. 
Desses aparelhos, 22 foram postos em 
vitrines de lojas no centro da capital pau-
listana para que o povo pudesse assistir à 
novidade na rua.

POuCa aDeSÃO
No aniversário de um ano da TV no Bra-

sil, havia apenas 7 mil televisores em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, onde foi inaugu-

rada a Tupi Rio. A grade de programação 
era composta por atrações de variedades, 
teleteatros e noticiário – tudo isso era apre-
sentado das 17h às 22h.

ImageNS ONDulaDaS
As primeiras imagens transmitidas eram 

onduladas, pouco nítidas e em preto e bran-
co. Além disso, o alcance da transmissão 
chegava a apenas 100 quilômetros. Ou seja, 
mesmo se muita gente tivesse o aparelho de 
TV, poucos conseguiriam, de fato, acompa-
nhar a programação.

lONgOS COmerCIaIS
Se você se incomoda com comerciais 

nos dias atuais, imagine 70 anos atrás. Isso 
porque entre um programa e outro havia 
longos intervalos comerciais (esse tempo 
era necessário para trocar os cenários, por 
exemplo).

Em 1956, o número de pessoas com tele-
visão em casa aumentou bastante. Na época, 
foram vendidos cerca de 1,5 milhão de apa-
relhos (o Brasil tinha cerca de 51 milhões de 
habitantes na época).
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TikTok vai desabilitar recurso de 
mensagens para menores de idade.

Medida vale para novas contas e pessoas 
entre 16 e 17 anos podem habitá-la manual-
mente. Aplicativo anunciou outras mudan-
ças nas configurações dos perfis de pessoas 
com menos de 18 anos.

O TikTok anunciou uma série de mu-
danças nas configurações dos perfis de me-
nores de idade. As opções de mensagens 
diretas serão desabilitadas por padrão em 
novas contas e o horário de notificações do 
app também será restrito (veja todas as mu-
danças abaixo).

As medidas ampliam a decisão de tornar 
as contas de usuários com menos de 16 anos 
privadas na hora do cadastro. A plataforma 
foi a primeira a adotar essa política – recen-
temente, o Instagram e YouTube anuncia-
ram mudanças similares.

Segundo o TikTok, as alterações serão 
“implementadas para nossos usuários em 
todo o mundo nos próximos meses”. Veja 
quais são:

A opção de mensagens do aplicativo 
será desabilitada por padrão para novos usu-

O PlayStation 5 (PS5) está mais barato 
no Brasil! A Sony anunciou os novos preços 
nesta quarta-feira (18) após o presidente Jair 
Bolsonaro reduzir o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) de jogos eletrônicos e 
acessórios pela terceira vez, desde o início 
do mandato.

O reflexo da decisão do governo tam-
bém afetou outros itens relacionados ao 
console. “Como resultado da nova redução 
da alíquota de IPI, refletiremos essa mu-
dança nos preços sugeridos em hardware 
e acessórios, incluindo os consoles PlayS-
tation 5 e PlayStation 5 Edição Digital, o 
controle sem fio DualSense, a câmera HD, 
o console PlayStation® 4 e o controle sem 
fio DUALSHOCK®4”, diz o comunicado 
oficial à imprensa.

Com a redução, o modelo mais barato 
do PS5, por exemplo, passa a custar menos 
de R$ 4 mil. Confira, abaixo, como ficaram 
os novos valores, em detalhes:
• PlayStation 5 Edição Digital – de 
R$4.199,90 por R$3.899,90
• PlayStation 5 com leitor Blu-ray Ultra 
HD – de R$4.699,90 por R$4.399,90
• Controle sem fio DualSense Branco – de 
R$469,90 por R$439,90
• Controle sem fio DualSense Cosmic Red 
– de R$499,90 por R$469,90
• Controle sem fio DualSense Midnight 
Black – de R$469,90 por R$439,90
• Câmera HD – de R$419,90 por R$389,90
• PlayStation 4 – de R$2.799,90 por 
R$2.599,90

PlayStation 5 fica mais barato no Brasil após 
redução de imposto, confira os preços.

ários entre 16 e 17 anos. Ainda será possível 
habilitá-las pelas configurações e as contas 
existentes receberão um aviso para que re-
visem as configurações de privacidade. As 
mensagens diretas não estão disponíveis nos 
perfis de pessoas com menos de 16 anos.

Contas de 13 a 15 anos não receberão 
notificações no celular a partir das 21h e 
contas de 16 a 17 anos terão as notificações 
desativadas a partir das 22h.

Quando adolescentes com menos de 16 
anos forem publicar um vídeo, uma janela 
vai pedir para escolher quem poderá assisti-
-lo – as opções são “seguidores” ou “ami-
gos” para as contas privadas. Perfis públicos 
podem escolher “todos”.

O TikTok permite habilitar uma opção 
para que outras pessoas possam fazer do-
wnload do vídeo para enviar para outras 
redes sociais. Se usuários de 16 a 17 anos 
ativarem o recurso, uma janela vai solicitar 
uma confirmação. A opção de downloads 
não está disponível nas contas de menores 
de 16 anos.

• Controle sem fio DUALSHOCK 4 Jet 
Black – de R$299,90 por R$279,90
• Controle sem fio DUALSHOCK 4 Colors 
– de R$319,90 por R$299,90

Vale ressaltar que os novos preços su-
geridos serão refletidos à medida que novos 
estoques forem chegando ao varejo. Ou 
seja, nem todos os lojistas são obrigados 
a seguir a nova tabela de valores. Ainda 
assim, se tudo correr como planejado, os 
grandes varejistas devem atender a medida, 
como normalmente acontece.

Esta é a segunda redução de valor que 
deixa o PS5 mais barato. O novo console da 
Sony chegou a ser anunciado por um preço 
mais caro, antes de ser lançado, com preços 
que chegavam a R$ 5 mil.

PS5 mais barato graças à redução de IPI
De acordo com a Secretaria Geral da 

Presidência da República, a nova redução 
de imposto pelo governo tem o objetivo de 
incentivar o desenvolvimento do segmento 
no País. Conforme a publicação do decreto, 
os cortes tarifários foram os seguintes:

Consoles: de 30% para 20%
Acessórios: de 22% para 12%
Videogames com tela incorporada: de 

6% para 0%
O governo Bolsonaro informou ainda 

que a desoneração implicará um corte de 
arrecadação de R$ 82,9 milhões em 2021. 
Para 2022, a estimativa da redução de tribu-
tação é de R$ 119,5 milhões. Entre 2018 e 
2019, os impostos eram de, respectivamen-
te, 50%, 40% e 20%.
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TSE prepara regra para cortar dinheiro de canais políticos em redes sociais.
O entendimento de parte da corte é o de 

que a prática já pode ser considerada ilegal 
pelas normas atuais.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pre-
para para os próximos meses uma resolução 
específica para barrar a monetização de ca-
nais utilizados para fins políticos durante 
as eleições, tanto em nome de candidatos 
como de apoiadores.

O diagnóstico feito é que os recursos 
arrecadados pelas contas se encaixam em 
financiamento privado de campanha, o que 
não é permitido pela atual legislação.

O entendimento de parte da corte é o de 
que a prática já pode ser considerada ilegal 
pelas normas atuais, mas uma resolução 
pode tornar a questão mais clara.

Até hoje, nenhum procedimento foi 
aberto sobre situações do tipo nas duas 
eleições anteriores, quando o financiamen-
to privado já estava proibido. Ainda não há 
um rascunho de como seriam essas regras, 
mas o objetivo seria o de tornar as eleições 
mais transparentes, de existir isonomia nas 
propagandas e de prevenir o abuso de poder 
econômico.

A monetização passou a ser um tema im-
portante desde a abertura das investigações 
de fake news e dos atos antidemocráticos, 
ambas sob relatoria do ministro Alexan-
dre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal 
Federal). Nas duas apurações, as suspeitas 
giravam em torno de que bolsonaristas en-
volvidos na divulgação de mentiras e de ata-
ques contra as instituições conseguiam fazer 

Terceira dose da vacina deve começar por 
profissionais de saúde e idosos, diz ministro.

“A gente vai começar por grupos prio-
ritários. De novo, profissionais de saúde, os 
mais idosos”, disse Queiroga à imprensa.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
disse nesta quarta-feira (18) que a aplicação 
da terceira dose para reforçar a imunização 
contra a Covid-19 deve começar por profis-
sionais de saúde e idosos.

A ideia é reforçar a imunização diante 
do avanço de variantes do vírus, como a del-
ta. “Estamos planejando aqui, para que no 
momento em que tivermos todos os dados 
científicos, número de doses suficientes, já 
orientar o reforço dessa vacina, isso em re-
lação a todos os imunizantes disponíveis”, 
afirmou o ministro.

Queiroga anunciou no fim de julho que 
a pasta encomendou estudo para avaliar a 
necessidade de dose de reforço para pessoas 
que receberam a Coronavac. Ele disse nesta 
quarta-feira que a pasta mirou o imunizan-
te desenvolvido pelo laboratório chinês Si-
novac e produzido no Brasil pelo Butantan 
porque já há estudos sobre a terceira aplica-
ção para outros imunizantes.

“Ainda não há evidência científica sóli-
da de como deve ser. Se deve ser o mesmo 
imunizante, outro, e qual o momento de fa-
zer isso”, afirmou o ministro.

“Pessoas com duas doses podem ado-
ecer, inclusive em formas graves, mas se 
compararmos os que se vacinaram com 
duas doses e aqueles que não receberam a 
vacina, o benefício da imunização é incon-

testes”, declarou Queiroga.
O ministro voltou a afirmar que a pasta 

deve decidir em setembro se reduz o inter-
valo entre as doses da Pfizer de cerca de 3 
meses para 21 dias, como orienta a bula do 
imunizante. Neste mês o governo espera ter 
distribuído doses suficientes para a primeira 
aplicação em adultos.

O secretário-executivo da Saúde, Ro-
drigo Cruz, apresentou projeção interna 
da pasta sobre o ritmo de imunização. Em 
cenário com redução do intervalo entre as 
doses da Pfizer e aplicação de cerca de 2,4 
milhões de vacinas por dia, a perspectiva 

é praticamente completar a imunização de 
adultos com duas doses no fim de outubro.

Queiroga voltou a rebater críticas do go-
vernador de São Paulo, João Doria (PSDB), 
sobre mudança na fórmula de entrega de 
vacinas.

Doria vem travando uma disputa com o 
governo federal, afirmando que passou a re-
ceber menos doses.

O ministro repetiu que não há injustiças 
e que São Paulo havia recebido proporcio-
nalmente mais doses que outros estados, por 
apresentar um número maior de pessoas em 
grupos prioritários.

Antes, a entrega era baseada no volume 
de pessoas em grupos prioritários em cada 
estado. Desde o fim de julho, novo acordo 
prevê que a distribuição de novas doses 
ocorra por apenas faixa etária e que haja 
compensações por doses extras recebidas 
por alguns estados -como em envio de doses 
por ações judiciais ou para grupos extras, 
como população de fronteira.

Queiroga também voltou a afirmar que 
o governo paulista recebeu doses extras da 
Coronavac. O Butantan faz entregas direta-
mente ao estado, ou seja, sem passar pelo 
Centro de Distribuição do governo federal.

O ministro disse que não houve “má-fé”, 
mas apenas divergências entre o cálculo do 
ministério e do governo paulista sobre as 
doses que deveriam ser entregues.

A Saúde chegou a reduzir a entrega de 
vacinas da Pfizer ao governo paulista para 
compensar as doses extras do Butantan, mas 
voltou atrás. Agora, a ordem é compensar 
com imunizantes do mesmo modelo.

A secretária de Enfrentamento à Covid 
do Ministério da Saúde, Rosana Leite de 
Melo, disse que ainda é preciso “descontar” 
301,9 mil doses da Coronavac entregues 
pelo Butantan ao governo paulista.

O ministro disse que a divergência entre 
o governo paulista e o ministério é “fútil”. 
“São milhares de doses, quando na realida-
de já distribuímos mais de 200 milhões de 
vacinas. Ou seja, todo esse questionamento 
é fútil”, declarou.

isso financiados pelas próprias redes sociais.
Os repasses também entraram na mira 

dos inquéritos porque são considerados 
pouco transparentes. Basicamente, os valo-
res são pagos de acordo com o volume de 
acesso que o conteúdo tem.

Há também outro ponto que passou a ser 
alvo de investigadores, as doações envia-
das supostamente para apoiar a manutenção 
desses canais. Há suspeita de lavagem de di-
nheiro e há preocupação de que isso envolva 
o financiamento de campanhas eleitorais.

Apesar de o problema ter começado com 
bolsonaristas, uma futura resolução sobre o 
tema atingiria todos os espectros políticos.

Entre as pessoas envolvidas nas inves-
tigações, há uma opinião de que as redes 
sociais deveriam cortar a monetização para 
todos os canais que falem de política, tema 
que não deveria ser comercializado de ne-
nhuma forma.

A monetização também está na mira 
agora no inquérito administrativo aberto 
pelo TSE para investigar os ataques sem pro-

vas de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas.
Nesta semana, o corregedor-geral da 

Justiça Eleitoral, ministro Luís Felipe Salo-
mão, mandou suspender repasses de dinhei-
ro a páginas bolsonaristas investigadas por 
disseminar fake news.

Entretanto, neste caso, o ministro não 
aceitou o pedido para bloquear pagamen-
tos para as páginas dos próprios políticos. 
Como mostrou a coluna Painel, da Folha de 
S.Paulo, a PF pediu o bloqueio para as pá-
ginas do presidente da República e de seus 
filhos Carlos, Eduardo e Flávio.

Em documento enviado ao TSE, a Polí-
cia Federal afirmou que a rede de apoiadores 
de Bolsonaro envolvida na difusão de desin-
formação sobre as urnas eletrônicas se vale 
de uma estratégia de comunicação utilizada 
nas eleições de 2016 nos EUA e creditada 
a Steve Bannon, ex-estrategista de Donald 
Trump.

Segundo a PF, duas investigações que 
miram Bolsonaro e seus apoiadores, a das 
fake news e a de organização criminosa 
oriunda do inquérito do atos antidemocrá-
ticos, apontam para idealizadores, produto-
res, difusores e financiadores de conteúdo 
utilizado para espalhar desinformação nos 
moldes vistos nos EUA.

Essas pessoas e suas respectivas pági-
nas, afirma a PF, formam uma rede de dis-
seminação de notícias falsas ou “proposital-
mente apresentadas de forma parcial” que 
visa angariar “vantagens político-partidárias 
e/ou financeiras”.
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SAÚDE E BEM ESTAR

O mel e o açúcar são carboidratos com-
postos principalmente de glicose e frutose. São 
usados como ingrediente em muitas receitas 
para adoçá-las. Ambos podem resultar num 
aumento de peso se consumidos em excesso.

O mel tem a reputação de ser mais sau-
dável e por boas razões. No entanto, não 
pode ser considerado um alimento benéfico.

Estes dois adoçantes têm sabores e textu-
ras muito diferentes, mas tanto o mel quanto 
o açúcar podem ter efeitos negativos na saú-
de se ingeridos em grande quantidade.

Se tem diabetes ou doença cardíaca, ou 
está preocupado em controlar o peso, con-
verse com o seu médico e nutricionista so-
bre as suas necessidades alimentares. 

Quantas horas eu preciso dormir? Depende da 
sua idade, dizem especialistas.

Necessidade de sono é individualizada, mas 
algumas dicas podem melhorar a vida de quem 
luta para acordar diariamente.

Você começa a cochilar em sua mesa, mes-
mo depois de ter uma boa noite de sono? Então, 
provavelmente, fará a mesma pergunta que mui-
tos fazem: quantas horas eu preciso dormir?

A resposta não é tão simples, segundo Raj 
Dasgupta, professor assistente de medicina clí-
nica na divisão de medicina pulmonar, cuidados 
intensivos e medicina do sono na Keck School of 
Medicine da University of Southern California. 
As necessidades de sono são muito individua-
lizadas, diz ele, mas a recomendação geral - o 
“ideal” - é dormir de sete a nove horas por noite.

No entanto, essas recomendações mudam à 
medida que as pessoas envelhecem. “As neces-
sidades de sono variam ao longo da vida”, disse 
Christina Chick, pós-doutoranda em psiquiatria 
e ciências comportamentais na Universidade de 
Stanford.

DIreTrIZ DO SONO 
Os adultos devem dormir pelo menos sete 

horas por noite, mas um em cada 3 deles não dor-
me, de acordo com os Centros de Controle e Pre-
venção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

O sono insatisfatório tem sido associado 
a consequências para a saúde a longo prazo, 
como maior risco de doenças cardiovascula-
res, diabetes, obesidade e demência. No curto 
prazo, mesmo um dia sem dormir pode preju-
dicar o seu bem-estar, de acordo com um estu-
do recente. Pessoas que dormem mal também 
podem estar predispostas a condições como 
ansiedade, depressão e transtorno bipolar, dis-
se Dasgupta.

CrIaNÇaS e aDOleSCeNTeS
Se parece que os bebês estão dormindo o dia 

todo, é porque estão. No primeiro ano de vida, 
os bebês podem dormir de 17 a 20 horas por dia, 
disse Dasgupta. Bebês de 4 a 12 meses precisam 
de 12 a 16 horas de sono, incluindo cochilos, de 
acordo com Chick.

As crianças com idades entre 1 e 3 anos de-
vem dormir de 11 a 14 horas, de acordo com 
Bhanu Kolla, professor associado de psiquiatria 
e psicologia da Clínica Mayo. Crianças de 3 a 5 
anos deveriam dormir de 10 a 13 horas, acrescen-
tou ele, e as de 6 a 12 anos deveriam dormir de 
9 a 12 horas. Para crianças de até 5 anos, essas 
recomendações incluem cochilos, disse Chick.

Os adolescentes devem dormir de oito a 10 
horas, disse Kolla. Essa recomendação gerou um 
debate nos últimos anos sobre os horários de iní-
cio das aulas. “À medida que as crianças se apro-
ximam da adolescência, elas naturalmente pre-
ferem dormir mais tarde e acordar mais tarde”, 

disse Chick. “É por isso que os horários de início 
das aulas são um foco de debate tão importante: 
se você não consegue dormir até mais tarde, mas 
o horário de início das aulas permanece o mes-
mo, você vai dormir menos.”

A qualidade do sono é tão importante quan-
to a quantidade, acrescentou Dasgupta. Dormir 
mais profundamente e atingir o estágio de mo-
vimento rápido dos olhos (REM) ajuda na cog-
nição, memória e produtividade ao longo do dia. 
REM é o estágio do sono no qual as memórias 
são consolidadas e armazenadas. Também nos 
permite sonhar vividamente. As pessoas às vezes 
conseguem dormir a quantidade certa, mas ainda 
se sentem cansadas, e isso pode significar que 
não estão atingindo esse estágio do sono.

“Temos a tendência de subestimar a neces-
sidade, especialmente em adolescentes, pessoas 
que vão para o ensino médio, de quão importante 
é dormir”, disse Dasgupta.

eSTuDaNTeS uNIVerSITÁrIOS e 
aDulTOS

A imagem estereotipada do estudante univer-
sitário geralmente inclui cabelo bagunçado, bol-
sas sob os olhos e um café ou bebida energética 
na mão. Não importa se eles ficam acordados a 
noite toda dançando ou estudando para um exa-
me - ambos resultam em privação de sono.

“É lamentável, mas é quase como um rito de 
passagem para um estudante universitário ma-
drugar, embora saibamos que não é isso que se 
deve fazer”, disse Dasgupta. Ele e Kolla concor-
dam que sete a nove horas de sono é o ideal para 
os adultos, embora Kolla tenha acrescentado que 
os adultos mais velhos podem lidar melhor com 
algumas privações de sono.

Como exceção, os adultos jovens podem 
precisar de nove ou mais horas regularmente, 
porque seus cérebros ainda estão em desenvol-

vimento, disse Chick, e os adultos de qualquer 
idade também podem precisar de nove ou mais 
horas para se recuperar de uma lesão, doença ou 
déficit de sono.

Existem também “variantes naturais”, disse 
Kolla, referindo-se a algumas pessoas que pre-
cisam de mais de 10 horas de sono e outras que 
dormem menos de quatro horas e funcionam nor-
malmente.

Se você está se perguntando se é melhor ser 
uma ‘pessoa do dia’ ou um notívago, Chick disse 
que isso depende “do seu estilo de vida, se ele 
é compatível” com sua preferência. “Se você é 
uma coruja da noite, mas seu trabalho exige que 
você esteja no escritório às 7h, esse desalinha-
mento é longe do ideal para sua saúde física e 
mental “, escreveu ela por e-mail.” Mas seria 
igualmente problemático para uma pessoa da 
manhã que trabalha no turno da noite. “

COmO melhOrar O Seu SONO
1. Siga uma rotina na hora de dormir
Tente ir para a cama e acordar na mesma 

hora todos os dias. Você pode até manter um diá-
rio para registrar esses horários de sono e quantas 
vezes você acorda à noite, para ter uma ideia do 
que funciona para você, diz Dasgupta. Certifi-
que-se também de que seu quarto esteja escuro, 
fresco e confortável quando for dormir.

2. Desligue os dispositivos eletrônicos
Faça isso o mais cedo possível antes de dor-

mir, acrescenta Chick, pois a exposição à luz 
pode afetar o ciclo de sono-vigília do seu corpo. 
“Se você pretende adormecer mais cedo, é im-
portante se expor à luz natural o mais cedo pos-
sível durante o dia e limitar a exposição à luz nas 
horas antes de deitar”. Segundo ela, os dispositi-
vos eletrônicos imitam muitos dos comprimentos 
de onda da luz do sol que indicam ao corpo para 
permanecer acordado.

3. Experimente técnicas de atenção plena
Exercícios de respiração, meditação e ioga 

também podem ajudar no sono, acrescenta Chi-
ck. Seu estudo recente mostrou que o treinamen-
to da atenção plena ajudou crianças a dormir uma 
hora a mais por noite.

4. Estabeleça uma boa alimentação e exercí-
cios físicos na rotina

Finalmente, se alimentar de forma saudável 
e manter um regime de condicionamento físico 
diário pode oferecer um sono melhor à noite, se-
gundo Dasgupta. “Sempre tente ser consistente 
com os exercícios durante o dia. O exercício ali-
via o estresse e ajuda a aumentar sua vontade de 
dormir à noite”.

O mel é mesmo mais saudável 
do que o açúcar?
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MUNDO PET

Problema de saúde pública no Brasil, 
a leishmaniose pode levar humanos e ani-
mais à morte.

Problema de saúde pública no Brasil, a 
leishmaniose pode levar humanos e animais 
à morte

Problema de saúde pública no Brasil e 
em diversos países vizinhos, a leishmanio-
se é uma doença grave cujas consequências 
podem resultar em morte, invalidez e muti-
lação em humanos e animais. Um relatório 
de 2019 sobre a incidência da doença nas 
Américas aponta 15.484 registros no Bra-
sil, mais do que o triplo do computado pelo 
segundo e o terceiro país apontado na lista: 
Colômbia (5.907) e Peru (5.349).

O levantamento foi feito pela Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde (OPAS), que 
nos últimos anos, apoia países endêmicos 
para desenvolvimento de iniciativas conjun-
tas em prol do fortalecimento das ações de 
vigilância e controle.

Assim, na Semana de Controle e Comba-
te à Leishmaniose, de 10 a 17 de agosto, vale 
estar atento e se informar sobre a importân-
cia do controle da doença no Brasil, especial-
mente em cães e gatos, já que eles são tão 
vulneráveis quanto os humanos à doença.

Saiba mais sobre a leishmaniose
Sheila Pincinato, professora e médica 

veterinária da clínica-escola da Faculdade 
Anhanguera Campinas Taquaral, explica 

Leishmaniose: descubra como a doença pode afetar cães e gatos.

que a doença é transmitida através da picada 
de mosquitos flebotomíneos contaminados 
por parasitas da Leishmania. Assim, esses 
mosquitos, popularmente conhecidos como 
“mosquito-palha”, “cangalhinha”, “birigui” 
ou “tatuquira”, podem contaminar huma-
nos, cães, gatos e outros animais.

Com isso, a professora faz questão de 
destacar que assim como as pessoas, cães e 
gatos são portadores da doença. Portanto, “o 
vilão da história, aquele que deve ser com-
batido, é o mosquito e não o cão ou gato”, 
ela observa.

Desse modo, segundo o médico vete-
rinário Otávio Verlengia, membro da Co-
missão Técnica de Clínicos de Pequenos 
Animais (CTCPA) do CRMV-SP, é muito 
importante evitar a proliferação dos inse-
tos vetores da leishmaniose. Ele argumenta 
que o cuidado é semelhante ao que se re-
comenda contra a proliferação do mosquito 
da dengue, porém o foco de reprodução não 
está na água parada. “No caso da leishma-
niose, o vetor se reproduz em qualquer tipo 
de matéria orgânica”, diz Verlengia. 

Por isso, ele recomenda colocar qual-
quer entulho orgânico diretamente no lixo 
e não acumular nada. “Folhas, galhos de ár-
vores, fezes de animais, restos de madeira e 
lixos de um modo geral. Os quintais devem 
estar sempre limpos”, afirma. A orientação 
também vale para terrenos desocupados e 
criatórios de cães. 

Prevenção em animais
Outra medida essencial de prevenção 

está relacionada diretamente aos cuidados 
com cães e gatos, especialmente os primei-
ros. No caso dos cães, há coleiras repelentes 
e/ou pipetas para aplicação, indica Verlen-
gia. “Elas vão afugentar o mosquito, evi-
tando que ele pique o cão. Se não consegue 
picar o animal, a doença está combatida”. 
Há ainda o recurso da vacina. 

Já no caso dos gatos, há coleiras espe-
cíficas para eles também. E, apesar do mé-
dico veterinário do CRMV-SP destacar o 
controle populacional desses animais, ele é 
assertivo ao alertar para o cuidado com os 
cachorros. “O principal alvo e hospedeiro 
da leishmaniose é o cão, que ao ficar solto 
na rua favorece essa proliferação da doen-
ça. Se os cães das ruas são controlados e os 
das casas estão vacinados, encoleirados e/ou 
com pipetas, isso diminui muito a incidên-
cia da leishmaniose”, afirma. 

Pincinato recomenda ainda não viajar 
com o seu pet para regiões em que a doença 
é endêmica. Além disso, a professora tam-
bém indica manter as consultas veterinárias 
e check-ups dos animais em dia.

Sintomas e tratamento nos pets
A professora da clínica-escola da Facul-

dade Anhanguera comenta que, no Brasil, 
há dois tipos mais recorrentes de leishma-
niose: a Leishmaniose Tegumentar Ameri-

cana e a Leishmaniose Visceral. Ambas são 
de grande importância em termos de saúde, 
mas, por acometer diversos órgãos, a Leish-
maniose Visceral acaba sendo mais preju-
dicial à saúde dos portadores, sejam eles 
humanos, cães ou gatos.

Contudo, de modo geral, Pincinato ex-
plica que, quando contaminados com a 
leishmaniose, cães e gatos podem apresen-
tar os seguintes sinais: 

• Apatia;
• Descamação;
• Eczema, principalmente no focinho e 
orelhas;
• Úlceras rasas nas orelhas, cauda, articula-
ções e no focinho;
• Emagrecimento e caquexia;
• Onicogrifose (aumento exagerado do ta-
manho das unhas);
• Aumento de órgãos, principalmente linfo-
nodos, baço e fígado;
• Anemias;
• Hiperqueratose em coxins e plano nasal.

Dessa forma, caso você observe algum 
dos sintomas descritos acima em seu bichi-
nho, não hesite em levá-lo ao veterinário 
para melhor avaliação. Isso porque, em 
caso de leishmaniose, se o animal não tiver 
atendimento médico veterinário, ele pode 
vir a óbito.

Pincinato lembra ainda que não existe 
tratamento para a doença, mas um controle, 
que deve ser individual para cada paciente. 
“O animalzinho acometido deve ser avalia-
do por um médico veterinário (existem mé-
dicos veterinários especialistas nesta área) 
para que após avaliação o protocolo de con-
trole seja aplicado”, afirma.

Prevenção no ser humano
O uso de mosquiteiros, telas nos portões 

e janelas e uso de repelentes, especialmente 
em regiões endêmicas, ajuda na prevenção 
da doença em seres humanos. Assim, pes-
soas que moram ou visitam regiões endêmi-
cas e matas não podem deixar de proteger 
a pele. “Quando for fazer caminhadas ou 
trilhas, é preciso ter cuidado, pois são locais 
em que se tem mais contato com o flebóto-
mo. Então, é interessante pensar no repelen-
te e não ficar com o corpo exposto”, reforça 
o médico veterinário.

Por fim, vale mencionar que o mosquito 
vetor da leishmaniose é mais ativo em al-
guns períodos do dia: no amanhecer e no 
pôr-do-sol. 

Fontes: Sheila Pincinato, professora 
e médica veterinária da clínica-escola da 
Faculdade Anhanguera Campinas Taqua-
ral; Otávio Verlengia, médico veterinário e 
membro da Comissão Técnica de Clínicos de 
Pequenos Animais (CTCPA) do CRMV-SP.



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) Uma ereção dura no máximo 1 hora, com viagra pode chegar a aumentar 33min;
02) Produz-se mais saliva antes de vomitar. Esta produção é um reflexo automático para 
proteger órgãos como garganta, boca e dentes, devido a acidez contida no estômago;
03) Os camarões têm o coração alojado na cabeça;
04) Rir durante o dia faz com que você durma melhor durante a noite;
05) Em 1609, um médico chamado Wecker encontrou um cadáver com dois pénis;
06) Nossa respiração deixa de ser automática sempre que percebemos que estamos 
respirando;
07) Toda vez que engolimos escutamos um “click”;
08) As mãos das mulheres preenchem suas nádegas (Você está olhando para suas mãos 
neste momento, não é safadinha? Hahahah)
09) A força necessária para dar três espirros consecutivos, queima exatamente o mesmo 
número de calorias que um orgasmo;
10) Se você ver a estátua de alguém em cima de um cavalo que está com as patas 
dianteiras levantadas, provavelmente essa pessoa morreu em batalha. Se o cavalo estiver 
só com uma pata levantada, o guerreiro morreu devido aos ferimentos da batalha e se 
ambas as patas estiverem no chão, foi de causa natural.



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 nor-
malmente são líderes 
natos e mostram suas 
capacidades ainda na 
infância. Uma coisa 

que muitos deles têm em comum, como re-
sultado dessa bravura, é algum tipo de cica-
triz, frequentemente 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 
dinheiro.
Na verdade, como diz Donna Stellhorn, 
“o Touro governa o dinheiro, e algumas 
pesquisas inclusive mostram que os na-
tivos deste signo são mais propensos a 
ganhar salários que ultrapassam os 8 mil 
reais”. Saber guardar ou como fazer ren-
der, na realidade 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 governa-
dos pela Lua e tendem a ter rostos que lem-
bram esse belo astro”, diz Donna Stellhorn. 
Isso pode ser muito bonito e encantador 
para muitas pessoas.
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Astrologia, horóscopo, signos do zodí-
aco; esses são todos termos presentes cons-
tantemente 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, esconde uma es-
conde uma série de curiosidades, coisas es-
tranhas e fascinantes que você talvez nunca 
tenha ouvido falar.

12 INCRÍVEIS 
CURIOSIDADES SOBRE OS 

SIGNOS DO ZODÍACO.

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 nú-
mero 7, ou que os geminianos estranha-
mente são o signo mais provável para ga-
nhar 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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Amauri Mazeto Gualter Maldonado Azevedo

Mingão do Gat Gisele Cristina Balbo

Catherine Hila Valéria Lopes Dal Evedove

Mauricio Maldonado Carmelita Alves

Frango com requeijão

1) Tempere o frango como preferir (costu-
mo usar cebola, alho, sal, salsinha, vinho 
branco e um pouco de mostarda). Refogue 
numa caçarola, sem deixar dourar, vá adi-
cionando água para amolecer. Espere esfriar 
e desfie. Reserve.

2) Rale as batatas e deixe numa vasilha com 
água até a hora de fritar. Escorra, enxugue 
bem com um pano e frite em óleo quente, aos 
poucos, separando as batatas para não gruda-
rem. Escorra, tempere com sal e reserve.

3) Derreta a manteiga numa frigideira, jun-
te o milho-verde. Misture. Junte o frango, 

IGREJA SÃO BENTO. Imagens dos anos 40 e 50. 

tempere com pimenta-do-reino a gosto e 
mexa bem.

4) Unte com manteiga o fundo de um refra-
tário e ponha o frango com o milho. Espalhe 
colheradas de requeijão sobre o frango. 

5) Cubra com papel alumínio e leve ao for-
no para aquecer o frango e derreter o requei-
jão (leva uns 20 a 25 minutos, dependendo 
do forno).

6) Tire do forno, despeje a batata palha por 
cima do frango e sirva bem quente. Puro ou 
acompanhado de arroz branco.


