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PARCERIAS INTELIGENTES  

Acadêmicos da Unimar 
aprendem Direito analisando 

músicas sertanejas

O projeto vem sendo realizado na disciplina de História do Direito, ministrada pelo 
docente procurador da república, Dr. Jefferson Aparecido Dias. Página 5

36ª audiência para a implatação da Escola Civico-Militr na cidade contou com a 
presença do Capitão Davi e da professora Anita Angélica, mestranda da UNB-e do 

deputado estudual, Tenente Coimbra, que está como presidente da frente parlamentar da 
implantação das escolas civico-militar no estado de São Paulo. Página 06

 Previsto para estrear no dia 16 de 
dezembro nos cinemas brasileiros, e, desta 

vez, sem Lilly Wachovisky — que junto 
de Lana Wachovisky dirigiu os filmes 

anteriores —, o longa traz de volta Keanu 
Reeves e Carrie-Anne Moss nos papéis de 

Neo e Trinity    Página 09

Justiça de Marília manda 
empresas de transporte 
coletivo higienizarem 

ônibus ao final de cada 
percurso, mas, prefeito 
muda a lei para evitar a 

obrigatoriedade.

Pelo lado das empresas, a alegação foi 
de que, é impossível paralisar as linhas a 
cada percurso para a sanitização e que, 

realiza diariamente este processo antes dos 
veículos saírem da garagem. Página 04

Qualquer processamento de alimentos 
vai modificar o seu valor nutricional, mas 
não vai ser, necessariamente, uma perda.  

Página 12

SAINDO NA FRENTE:

Lins terá escola cívico 
militar em 2022.

Matrix 4: 
Após 18 anos desde Matrix: 
Revolutions, Neo e Trinity 
estão de volta no quarto 

capítulo da saga. TIRANDO AS DÚVIDAS: 
Aquecer a comida no 

micro-ondas faz com que 
esta perca os nutrientes?

E muitas vezes é difícil decifrar o que os 
bichanos estão tentando nos dizer com 
seus comportamentos. Pensando nisso, 
trouxemos algumas curiosidades dos 

gatinhos, para podermos entender melhor 
nossos bichanos e a linguagem corporal 

deles.  Página 13

LINGUAGEM DOS GATOS 

Entenda o que seu 
bichano quer dizer.
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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

“Antes de tudo, recomendo que se façam 
súplicas, orações, intercessões e ações de 

graças por todos os homens.” 1 Timóteo 2:1

Dando sequência ao assunto que pauta-
mos na edição anterior, quando devido aos 
últimos acontecimentos, classificamos Marí-
lia como a cidade mais cara do interior pau-
lista, resolvemos comentar desta vez, uma 
pauta única e, que criou também uma revolta 
geral em toda a região. Estamos falando das 
polêmicas praças de pedágio. 

A incapacidade do poder público em 
garantir investimentos em infraestrutura faz 
com que os pedágios se tornem a principal 
alternativa para melhorias nas estradas. O 
assunto encontra resistência, principalmen-
te por parte dos caminhoneiros autônomos, 
classe trabalhadora e dos motoristas em ge-
ral. Também, não é para menos, como se não 
bastassem o preço da gasolina e a grande 
quantidade de impostos que compromete o 
orçamento das pessoas, o motorista que uti-
liza as rodovias que ligam Marília a Bauru, 
Lins, Assis, Tupã e Ourinhos terá de desem-
bolsar uma grana a mais para pagar pedágio, 
na ida e na volta. Deixaram cercar a cidade. 
Um absurdo.

A revolta da população se justifica e é 
compreensível, pois se trata de uma nova 
tarifa em um local onde não havia essa co-
brança. Diante da expressiva carga tributária 
sobre o bolso dos contribuintes também se 
tem um argumento crítico que precisa ser le-
vado em consideração.

Infelizmente a principal liderança de nos-
sa cidade é hoje, líder de governador e, ape-
nas realizou reuniões políticas na região, em 
termos gerais, enfeitando o ganso, pois, na 
hora do voto, a realidade foi outra. O mesmo 
se diz do atual prefeito municipal que adora 
postar fotos ao lado da alta cúpula tucana, 
mas, sem nada conseguir de efetivo. Os dois, 
unidos ou separados, tinham condições de 
impedir tamanha abruptividade contra uma 
cidade que precisa se desenvolver economi-
cante com a vinda de novas empresas e não 
somente com a construção desenfreada de 
condomínios em uma clara exploração para o 
capital especulativo imobiliário. Notem que, 
só lançam grandes empreendimentos para 
magnatas, pois, conjuntos habitacionais para 

classe trabalhadora, nem pensar, mas, isto é 
outro assunto. 

Voltando aos pedágios, que é o foco des-
ta edição, há um histórico que depõe contra 
os pedágios. Os modelos de concessões das 
rodovias no país. Ao longo de anos da lei que 
autorizou o repasse da gestão das estradas à 
iniciativa houve equívocos e isto pode ser 
comprovado quando prejudicam agriculto-
res de locomover de uma propriedade rural 
próxima para chegar a cidade, ou quando de-
pendem da justiça para autorizar a passagem 
de uma ambulância. Mas, cadê o deputado e 
cadê o prefeito ??

Não se iluda, pois, além de estarem com-
pactuados com o governo tucano, jamais 
irão abrir mão de uma receita que anualmen-
te injeta milhões aos cofres municipais. A 
maior reclamação do modelo de exploração 
dos pedágios era a falta de contrapartidas da 
concessionária, mas, agora já foi resolvido. 
Por quantos anos teremos que assistir a ex-
ploração das praças e sem melhorias de vulto 
para os usuários, como por exemplo; divisó-
rias na BR- 153 no trecho de Marília a Lins, 
ou na SP-294 no sentido Marília a Tupã, fora 
passarelas e conservação e manutenção das 
encostas. 

Não queremos estender a discussão, de-
vido ao pequeno espaço, mas, alguém aqui 
pensou em criar o pedágio social para quem 
faz uso das citadas rodovias diariamente para 
se deslocar até o trabalho ou para tratamento 
de saúde? não. Eles só irão lembrar de você 
trabalhador, em 2022, bem às portas da elei-
ção. Nesta época, todo diabo vira santo. 

O assunto já foi amplamente debatido na 
região e já gerou polêmicas, manifestações e 
mais uma vez, o governador do estado não deu 
espaço para nenhum tipo de diálogo a respeito 
do assunto, mostrando claramente sua prepo-
tência, aliás caraterística da tucanada. É o que 
se tem de mais próximo do que a sociedade 
espera, um desabafo de um simples jornalista, 
pois, se depender da classe política, só tocarão 
no assunto sê as concessionárias resolverem 
não pagar o imposto sobre as cobranças, ou 
seja; NUNCA. Falei e tenho dito.

A importância da Oração

Pedágios: custo ou 
necessidade

A oração é essencial na vida de todo cristão. 
Sem ela não temos contato e comunhão com o 
nosso Deus e Pai. Através da oração comparti-
lhamos a nossa vida, pensamentos e sentimen-
tos com o Senhor. No versículo de hoje vemos 
a recomendação de Timóteo para que os cristãos 
pratiquem a oração de diferentes formas no seu 
dia a dia. De modo geral, a oração pode ser de 
cinco tipos:
• Súplicas: Pedir, clamar, implorar a Deus;
• Intercessão: orar pelos outros;
• Ações de Graças (oração de gratidão): reco-
nhecimento da bondade e do favor de Deus;
• Confissão: Admitir perante Deus o nosso peca-
do e culpa;
• Adoração: Glorificar a Deus por quem Ele é e 
pelo que Ele tem feito.

Na Bíblia temos inúmeros exemplos de pes-
soas que tinham uma vida dedicada à oração: 
Ana que orou pedindo um filho; Daniel que mes-
mo sob pena de morte não abriu mão de falar 
com Deus; Davi que mantinha-se sempre ativo 
em oração e louvor ao Senhor, o apóstolo Paulo 
que orava mesmo preso e açoitado e intercedia 
pelos irmãos, e o próprio Senhor Jesus, que se 
retirava constantemente para orar ao Pai.

Assuma o compromisso de orar sempre:
• Por você mesmo - Confesse, adore, suplique e 
agradeça a Deus, diariamente.
• Interceda pelos outros - Peça a Deus pelas ne-
cessidades das pessoas a sua volta: ore por seus 
familiares, amigos e irmãos em Cristo. Inclua 
nessa oração súplicas por missionários, líderes, 
governantes, pessoas descrentes, enfermos nos 
hospitais e todos que necessitam da graça e ajuda 
de DEUS.
• Seja diligente - Separe um tempo no seu dia, 
pela manhã, tarde ou noite e dedique alguns mi-
nutos para falar com Deus. Passe um tempo de 
qualidade a sós na presença de Deus. Se puder 
dobre os joelhos, cante, leia uma porção da Pala-
vra, louve, ore e agradeça ao Seu Pai. 

Para Orar:
Senhor meu Deus, ensina-me a orar! Ajuda-me a 
buscar-Te sempre em adoração e estar mais junto 
a Ti. Peço perdão pelas minhas falhas, por não me 
dedicar como deveria à oração. Eu te agradeço pois 

sei que mesmo sendo fraco, o Senhor me ajuda 
e me ama. Quero ser um instrumento Teu para 

interceder por outras pessoas. Ajude-as nas suas 
dificuldades. Fica conosco neste dia, Pai. A Tua 
graça nos basta! Em nome de Jesus, eu oro e te 

agradeço. Amém!
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TIRO NO PÉ:
Nova Zona Azul Digital de Marília acumula reclamações 

e afasta consumidor do comércio central.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

O que era para ser uma solução, acabou 
se transformando em um grande problema 
para a administração do prefeito Daniel 
Alonso. Se por um lado sobram vagas nas 
ruas centrais, pelo outro, a fila de reclama-
ções se acumula ao lado do parquimetros. 
A nova Zona Azul abrange mais de 3 mil 
vagas de estacionamento na área central da 
cidade, na região da Avenida das Esmeral-
das e ao redor da igreja São Bento, tendo um 
custo de R$ 2,00 por uma hora e R$ 4,00 
por duas horas. Há uma tolerância de 15 mi-
nutos para o usuário utilizar a vaga sem a 
necessidade de pagamento.

Desde o último dia 15 de setembro, a 
Zona Azul Digital de Marília entrou em 
operação definitiva. Com isso, os motoristas 
precisam ativar o ticket do estacionamen-
to rotativo para não serem notificados pela 
empresa Rizzo Parking, responsável pelo 
sistema no município. O grande proble-
ma está justamente aí, pois, a maioria está 
com defeito e a própria empresa admite que 
realmente o aparelho é passível de falhas. 
A grande questão é; se você não encontra 
“as vermelhinhas” para auxiliar, está lite-
ralmente fadado a levar uma multa, pois, a 
equipe dos “amarelinhos” está de prontidão, 

1-) O que você acha da implantação 
da taxa do lixo?

2-) Você já tomou a segunda dose 
da vacina?? 

3-) A cobrança da taxa da água é 
uma cobrança justa??

prontinha para multar. É o que já citamos 
em nosso site, A FABRICA DE MULTAS, 
ou melhor; A INDÚSTRIA DA MULTA 
está de volta e com muito mais apetite. 

A nova forma de cobrança do estacio-
namento rotativo na cidade, que oferece 
parquímetro, lojas credenciadas, agentes e 
aplicativo, funciona para carros de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados 
das 8h às 13h.

Parece até um jogada ensaiada, pois, 
com tantos parquímetros instalados na ci-
dade apresentando defeito, a única solução 
apresentada pela empresa é o aplicativo 
da Rizzo Park, que por incrível que pare-
ça também está apresentando reclamações. 
Com isso, cada vez mais, o consumidor se 
vê desesperado na busca por um dos agen-
tes da empresa ou dos comerciantes creden-
ciados. O que se percebe é que muita gente 
está optando pelo comércio dos bairros e, os 
funcionários e até empreendedores começa-
ram a praticar uma caminhada pela manhã, 
antes de começar o trabalho. Estacionam 
seu veículo fora da área de atuação da zona 
azul e caminham alguns quarteirões apre-
ciando o itinerário e ao mesmo tempo cui-
dando da saúde, afinal, caminhar faz bem....

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

5-) Qual a empresa de transporte 
coletivo presta o pior serviço na 
cidade?
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A Prefeitura de Maceió (AL) detalhou 
o funcionamento do Passe Livre Estudantil. 
Segundo a SMTT (Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito), é preciso 
ativar o benefício para utilizá-lo.

Maceió/AL detalha 
funcionamento do Passe 

Livre Estudantil.

Após dois meses do pedido de urgência 
do promotor Izauro Pigozzi FIlho, a segun-
da vara da fazenda pública de Marília deter-
minou que as empresas sorriso de Marília 
e Grande Marília realizem a higienização 
dos ônibus de transporte coletivo após o fi-

Justiça de Marília manda empresas de transporte coletivo 
higienizarem ônibus ao final de cada percurso, mas prefeito 

muda a lei para evitar a obrigatoriedade.
qualquer procedimento de sanitização e hi-
gienização. Para piorar, até a falta de álcool 
gel já foi constatada em alguns veículos. 

A decisão foi do Juiz Drº Wlamir Ida-
lêncio dos Santos Cruz e foi enviada para 
intimação na segunda feira (13) se baseando 
em uma verdade comprovada por todos. A 
higienização não é realizada pelas empresas 
e a fiscalização também não realizada pela 
Emdurb. 

O texto da decisão do meritíssimo Juiz 
foi clara; “Continua em vigor a determina-
ção de que os serviços de transporte coleti-
vo urbano e de transporte coletivo de pas-
sageiros possuem a obrigação de ao final 
de cada linha/percurso, realizar a limpeza e 
desinfecção de superfícies, equipamentos, 
estofamentos, carpetes e objetos compar-
tilhados e objetos compartilhados entre as 
pessoas”. 

Pelo lado das empresas, a alegação foi 
de que, é impossível paralisar as linhas a 
cada percurso para a sanitização e que, re-
aliza diariamente este processo antes dos 
veículos saírem da garagem e, que os pro-
dutos utilizados contemplam proteção para 
o dia inteiro.

Maricá, na Região Metropoli-
tana do Rio, vai passar a ter trans-
porte público gratuito em todo o 
município. Atualmente, a cidade 
tem 19 linhas que fazem o serviço 
de forma gratuita desde 2013.

De acordo com a Prefeitura, 
o município já está organizando 
o aluguel de 72 novos veículos 
para aumentar a frota. Após as 
contratações, a Empresa Pública 
de Transportes, que pertence a 
Prefeitura de Maricá, vai passar a 
atender todos os bairros da cidade 
com os ônibus gratuitos, conheci-
dos como “vermelhinhos”.

A mudança vai ocorrer porque 
em outubro de 2020 acabou o con-
trato de concessão da empresa pri-
vada que opera na cidade, a viação 
Nossa Senhora do Amparo.

Segundo a Prefeitura, o contrato termi-
nou em outubro, mas foi feito um termo 
aditivo que prorrogou o serviço da empresa 
privada até abril, para que a prefeitura po-
desse concluir o processo de licitação dos 
novos ônibus.

Os novos ônibus vão assumir as mesmas 
linhas e itinerários da atual empresa. Os ver-
melhinhos vão atender o 3º distrito, Inoã, e o 
4º distrito, Itaipuaçu.

A Empresa Pública de Transportes vai ge-

Maricá terá transporte público 
gratuito em todo o município.

renciar o serviço que será prestado por duas 
empresas contratadas e, após a conclusão de 
todos os trâmites, será feita a contratação de 
novos funcionários para atender a demanda.

A expectativa do município é de que o 
número de deslocamentos de passageiros 
nos vermelhinhos passe de 21 mil por dia 
para mais de 50 mil.

Enquanto em Marília a polêmica fica 
por conta da retirada do transporte para 
estudantes, outras cidades estimulam os 

jovens a estudar.

Assim, o estudante precisa 
estar em dia com o recadastro 
do Bem Legal Escolar, ou seja, 
ter atualizado o bilhete no ano 
de 2021. Para embarcar de for-
ma gratuita, os estudantes pre-
cisarão comparecer na sede do 
Bem Legal (Centro), na Divisão 
de Cadastros (sede da SMTT), 
ou nos terminais de passagei-
ros da Colina dos Eucaliptos e 
do Benedito Bentes, mediante 
agendamento obrigatório pelo 
site para efetuar a ativação do 
Passe Livre Estudantil.

Segundo a Prefeitura, caso 
não tenha realizado o agenda-
mento, o titular não será aten-
dido. Além disso, os estudantes 
que estão em dia com o recadas-
tro não pagarão nenhuma taxa 

adicional para converter o bilhete já utili-
zado para o Passe Livre Estudantil. O be-
nefício estará disponível e poderá ser utili-
zado em até 24 horas da ativação.

Com o passe, os estudantes terão 44 
embarques mensais gratuitos. O benefício é 
voltado para alunos dos níveis fundamental, 
médio, técnico e superior de instituições de 
ensino da capital.

Atualmente, dezenove linhas já fazem o 
serviço de forma gratuita. Prefeitura diz 
que vai aumentar a frota com mais 72 
novos ônibus.

nal de cada percurso. Tal medida se justifica 
pelas constantes matérias do JORNAL DO 
ÔNIBUS DE MARILIA relatando as recla-
mações dos usuários do meio de transpor-
te que registra diariamente aglomerações, 
principalmente em horários de pico, e, sem 

Enquanto isso, em comparação com ou-
tras cidades do mesmo porte, Marília vem 
aumentando cada vez mais os números de 
contaminados e óbitos provocados pela Co-
vid-19. Um dos mais vetores de contamina-
ção é o transporte coletivo. 

Porém, quem tem amigo, não morre pa-
gão. Apesar dos 36.181 casos registrados 
como positivos e dos 934 óbitos confirma-
dos, com os casos da variante Delta já con-
firmados, o prefeito Daniel Alonso não pen-
sou duas vezes, pensado no povo, digo, nas 
empresas, revogou o trecho do decreto que 
estabeleceu o estado de calamidade pública 
em função da pandemia e, por consequente, 
obrigava as referidas empresas a realizarem 
a higienização. 

A medida estava prevista no decre-
to 12.980, publicada em 23 de março de 
2020. A publicação da última sexta feira, 
revogou todo o artigo 2ª do referido decre-
to e com isso, livrou as empresas estrategi-
camente as empresas de uma pressão judi-
cial. A única pergunta que fica mais uma 
vez, é uma só; “Mas e povo ??? Oras, o 
povo é mero detalhe”.  
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INOVAÇÃO:

Acadêmicos da Unimar aprendem Direito 
analisando músicas sertanejas.

ACONTECE MARÍLIA

O Programa Os acadêmicos do primeiro 
ano do curso de Direito da Universidade de 
Marília (Unimar) participaram de uma aula 
inovadora, que integra as metodologias ati-
vas do curso analisando preceitos jurídicos 
através de letras de músicas na atividade 
“Jurídico Sertanejo”. O projeto vem sendo 
realizado na disciplina de História do Direi-
to, ministrada pelo docente procurador da 
república, Dr. Jefferson Aparecido Dias. 

Segundo o docente, o objetivo da ativi-
dade é apresentar aos acadêmicos os pre-
ceitos jurídicos. “Nesta disciplina, História 
do Direito, eu começo explicando que por 
muito tempo normatividade não era baseada 
em normas jurídicas, mas sim em tradições 
e em músicas. Então, com esta atividade, 
a gente tenta resgatar um pouco disso para 
a nossa atualidade e, também, mostrando 
como as músicas atuais também trazem os 
preceitos jurídicos. A partir disso, os alunos 
resgatam essas músicas, analisam quais são 
os princípios jurídicos e criam observações 
sobre o tema. Como são alunos do primeiro 
ano de Direito e temas que ainda não conhe-
cem, a atividade proporciona o contato pela 
primeira vez”, explica.

Os acadêmicos foram divididos em gru-
pos e cada um escolheu entre duas músicas 
que trouxessem preceitos jurídicos a serem 

Paulo e Daniel, que a história retrata um fur-
to mediante fraude ou estelionato, a música 
“Rita”, de Tierry, que fala sobre adultério e, 
também, a moda de viola “Canarinho Pri-
sioneiro”, de Chico Rey & Paraná, que re-
trata um crime ambiental.

Para a acadêmica Maria Luiza Rossini 
Ramos, a atividade tornou o processo de 
aprendizado muito mais leve e divertido. 
“O projeto deixou esta aula muito dinâ-
mica. Na minha visão, favoreceu ainda a 
união da sala, porque precisamos trabalhar 
em grupo, e trouxe mais alegria para o 
curso, que tem características mais sérias. 
Eu gostei muito e acho muito importante 
ter estas metodologias, porque o conteúdo 
é assimilado de uma forma mais rápida e 
permanente”, ressalta.

A acadêmica Laura Moura conta que a 
atividade foi uma forma divertida e eficaz 
de aprender. “A dinâmica foi extremamen-
te enriquecedora. Envolver a música com 
o Direito foi uma ideia sensacional, trouxe 
de modo atípico um aprendizado que, com 
certeza, será eterno. Para nós, do curso de 
Direito, que temos uma rotina mais tradicio-
nal, a música nos alegrou e foi mais diverti-
do estudar. Sem contar que, daqui a pouco, 
estaremos em semana de prova e começar 
com música foi ótimo”, detalha.

Unimar EAD realiza curso on-line gratuito sobre 
Comunicação para o Mercado de Trabalho.

De 28 de setembro a 9 de outubro, a Unimar 
EaD realiza o curso gratuito ”O que você preci-
sa saber sobre: Comunicação Para o Mercado 
de Trabalho”. As inscrições já estão abertas e 
seguem até o dia 24 de setembro. Todo o conte-
údo será aplicado por meio de plataforma digi-
tal e o participante receberá certificação.

O curso tem como proposta transmitir aos 
cursandos métodos de boa comunicação que 
vão auxiliar no crescimento tanto profissional 
quanto pessoal. As aulas serão ministradas por 
Juliana Spadoto, docente de cursos de gradua-
ção EaD.

De acordo com a docente, saber se comu-
nicar com efetividade é essencial para o mer-
cado de trabalho. “A boa comunicação é uma 
ferramenta requisitada pelo mercado e, cada vez 
mais, empresas buscam profissionais com alta 
capacidade de conversação”, explica.

Segundo a coordenadora acadêmica da Uni-
mar EaD, Ana Lívia Cazane, o curso vai ofere-
cer ferramentas para que o profissional possa se 
destacar em sua área. “Este curso está totalmente 
alinhado à visão da Unimar em ser uma insti-
tuição de referência nacional no ensino superior, 
sendo reconhecida como propagadora da exce-
lência do ensino, pesquisa e extensão. O EaD da 
Unimar também está totalmente alinhado a esta 

visão porque traz grandes benefícios à nossa co-
munidade. Aproveitem a oportunidade e se ins-
crevam, porque as vagas são limitadas”, destaca. 

CRONOgRAMA DAs AULAs
Os participantes do curso “O que você pre-

cisa saber sobre: Comunicação Para o Mercado 
de Trabalho” terão aulas on-line, discussões e 
atividades práticas. Os conteúdos serão aborda-
dos da seguinte maneira:  

4 AULAs COM A CARgA DE 20 hO-
RAs DE CURsO.

• Erros crassos da língua portuguesa
• Formas de comunicação em público
• Netiqueta
• Argumentação para escrita
• Duas aulas ao vivo
• Fórum
• Atividade prática

“O curso é aberto a todos os interessados 
em ampliar seus conhecimentos e práticas em 
comunicação organizacional, alinhadas às novi-
dades e tendências de mercado”, complementa 
a docente Juliana Spadoto.

As inscrições são realizadas pelo link ht-
tps://conteudo.unimar.br/cursos_unimar_ead. 
Mais informações, acesse www.ead.unimar.br

analisados, sendo uma canção mais antiga e 
uma atual. A partir desta escolha, os grupos 
precisaram pesquisar sobre as leis que en-
volvem o caso e apresentar aos colegas.

Ainda segundo o Dr. Jefferson, outro fa-
tor importante da atividade, é desenvolver 
outras competências nos acadêmicos. “A 
atividade visa, também, aumentar a capa-
cidade de pesquisa dos acadêmicos, que é 

algo muito importante no curso de Direito. 
Além disso, eles vão desenvolver outras 
importantes potencialidades, porque são te-
máticas de várias disciplinas como Direito 
Civil, Direito Penal, Processo Penal, entre 
outras, assim ajudando no aprendizado das 
futuras disciplinas que vão cursar”, destaca.

Entre as músicas apresentadas estavam, 
“A Loira do Carro Branco”, da dupla João 
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 A Prefeitura Municipal de Lins, por 
meio da Secretaria de Educação, caminha a 
passos largos para a viabilização do projeto 
da Escola Cívico-Militar na cidade de Lins. 
A Secretaria de Educação juntamente com a 
Delegacia Regional de Ensino já indicaram 
a escola, iniciando o processo de adesão ao 
projeto. O Capitão Lourenço, oficial da Re-
serva do Exército Brasileiro, vem atuando 
de forma voluntária para essa conquista tão 
importante para a cidade que já leva como 
slogan o título de “Cidade das Escolas”.

“Esse projeto será de grande importân-
cia para a formação de uma nova sociedade, 
pois esses jovens farão a diferença no futu-
ro”, disse o prefeito Dr. João Pandolfi.

Em coletiva de imprensa o prefeito li-
nense confirmou; “ Escola cívico militar é 
um sonho nosso, e quando a gente fala em 
sonho, fica até uma interrogação, pois, todo 
mundo tem um sonho, mas, posso garantir 
que este sonho já estava em nosso plano 
de governo. O capitão Lourenço, está jun-
to com a nossa secretária Thais Fioravante 
encabeçando este projeto aqui em Lins. O 

Em solenidade realizada na última quin-
ta-feira (16), no Centro Internacional de 
Convenção Dr. Nelson Barbieri, no CEAR, o 
prefeito Edinho e o governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), assinaram os documen-
tos de autorizo para a modernização de vici-
nal e recursos em infraestrutura urbana que 
contemplará a cidade de Araraquara e região. 
O investimento é de de R$ 15.482.002,25, 
sendo R$ 12.482.002,25 destinados às obras 
de modernização da Estrada Vicinal ARA-
134, que, dentro do programa estadual ‘No-
vas Estradas Vicinais’, será pavimentada e se 
tornará uma ligação entre a SP 310, a Estação 
do Ouro e a SP 255, e R$ 3.000.000,00 com o 
objeto de executar obras de pavimentação em 
diversos bairros da cidade.

INVESTIMENTOS: 

Edinho e Doria anunciam investimento de 
R$ 15 milhões em Araraquara.

SAINDO NA FRENTE:   

 Lins terá escola cívico militar em 2022. 

pessoal já esteve no CAIC, onde farão as 
adequações. Na semana da Pátria realiza-
mos uma audiência focando e detalhando o 
assunto. Então, não é mais um sonho, se eu 
estou falando que vai sair, é porquê vai sair, 
senão não iria ter, é simples assim. Aqui não 
tem esse negócio de anunciar um negócio e 
não fazer como tinha no passado. Quando 
nós anunciamos, é porque já está tudo enca-
minhado e realmente vai acontecer. A “Es-
cola Cívica Militar já vai ser uma realidade 
à partir do início do ano letivo do ano que 
vem, 2022. De 250 a 350 alunos do sexto ao 
nono ano de ensino. 

A audiência mencionada pelo prefeito 
Drº João Pandolfi, foi realizada na realida-
de na casa cultura e foi a 36ª audiência para 
a implantação da Escola Cívico-Militar na 
cidade. O evento contou com a presença 
do Capitão Davi e da professora Anita An-
gélica, mestranda da UNB-e do deputado 
estadual, Tenente Coimbra, que está como 
presidente da frente parlamentar da implan-
tação das escolas cívico-militar no estado de 
São Paulo. 

O prefeito Edinho valorizou o anúncio 
da vinda dos recursos. “São duas obras mui-
to importantes. Uma porque vai interligar a 
SP 255 à Washington Luís, em uma estrada 
de terra que já é muito usada, e a outra tam-
bém muito importante para continuarmos a 
recuperar a pavimentação asfáltica de Ara-
raquara. São investimentos importantes, que 
mostram uma capacidade de diálogo, de tra-
balho conjunto da Prefeitura com o governo 
do estado, colocando os interesses do povo 
de Araraquara acima de quaisquer outros 
interesses. É isso que queremos para Ara-
raquara, para o estado de São Paulo e para 
o Brasil, que haja diálogo entre todas as for-
ças políticas, colocando o interesse do povo 
acima de todos os outros.
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DEU OPOSIÇÃO:

Chapa 2 vence eleição no Sindimmar e busca 
resgatar histórico de luta do sindicato.

Após uma apuração demorada, ocorrida 
logo após a realização do pleito eleitoral re-
alizado no dia de ontem, quarta-feira (15), 
o SINDIMMAR (Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Marília) tem nova 
diretoria. A CHAPA 2 venceu o processo 
eletivo e comandará os destinos da entida-
de nos próximos 3 anos. A apuração que foi 
transmitida on line, só foi concluída por vol-
tas das 22H30 e apontou seguinte resultado: 

• Associados aptos a votar:1906 associados 
• Chapa 1: 366 votos (Marcos Ferreira)
•	Chapa	2:	409	votos	(Vanilda	G.	de	Lima)
• Nulos: 15 votos  
• Brancos: 2 votos 

Como um dos Maiores sindicatos de 
Marília construído ao longo de três décadas, 
o Sindimmar representa mais de 7 mil tra-
balhadores (são 5 mil servidores da ativa e 
mais de 2 mil aposentados) e possuía 1906 
servidores aptos a votar. Como se vê, parti-
ciparam do processo eleitoral, 792 associa-
dos, o que representa APENAS 41,5% do 
quadro associativo.

Este cenário, representa um quadro de 
descrédito dos servidores diante da entidade 
que os representa legalmente. Esta situação, 
se deve a fatos ocorridos nas últimas ges-
tões que acabaram gerando um enxurrada 
de desfiliações e demonstrou claramente o 
perda do poder de mobilização e negociação 
na luta pelos direitos dos servidores. 

Uma história que foi construída desde a 
fundação com sua primeira presidente Me-
nadel Rodrigues, com o apoio substancial 
do saudoso vereador Sidney Gobetti. Sem 
dúvida um contraste em modelo de condu-
ção e que precisa ser resgatado. 

Nossa reportagem conseguiu com ex-
clusividade uma entrevista exclusiva com 
a presidenta eleita; Vanilda Gonçalves de 
Lima, onde a mesma, apesar do curto es-
paço de tempo disponível, gentilmente nos 
atendeu e respondeu as seguintes perguntas: 

JORNAL DO ÔNIBUS DE MARÍLIA: 
Como VC se sente no momento, como a 
nova presidente de um dos sindicatos mais 
tradicionais de nossa região?
VANILDA G. DE LIMA: Eu, particular-
mente, estou muito feliz com o resultado 
da eleição para a futura gestão do SINDIM-
MAR ocorrida na data de ontem. 15/09/21. 
Feliz pela confiança em nós depositada nas 
urnas e pelo grandioso trabalho de campa-

nha realizada por todos/as membros da Cha-
pa2! É uma grande conquista para nós que 
lutamos pela defesa da igualdade da identi-
dade gênero na atuação na sociedade, prin-
cipalmente no SINDIMMAR. Essa vitória 
muito no fortalece para a luta pela Diversi-
dade social, política, cultural e humana.

JORNAL DO ÔNIBUS DE MARÍLIA: VC 
assume um sindicato com um histórico de 
peleguismo e de irregularidades que pro-
vocaram um descrédito muito junto aos 
servidores. Como que essa nova diretoria 
pretende reverter este quadro ???
VANILDA G. DE LIMA: Propomo-nos a 
promover uma organização sindical alicer-
çada na luta de base, pois base do SINDIM-
MAR é complexa pela sua heterogeneidade, 
mais com potencial enorme. O que vimos 
nesse processo desde o início do ano com 
o movimento pela vida foi o desejo dos tra-
balhadores de construção de um Sindicato 
forte e com participação democrática.

JORNAL DO ÔNIBUS DE MARÍLIA: 
Entre os desafios que VC irá enfrentar 
logo no início estão a reforma da previdên-
cia e o plano de carreira. Já existe um pla-
nejamento de como negociar de uma for-
ma diferenciada a defesa dos servidores ??
VANILDA G. DE LIMA: A Vitória da 
Chapa 2 também é a sinalização de que os 
trabalhadores estão atentos e rejeitam a pro-
posta de Projeto Lei da Reforma da Previ-
dência enviada pela Prefeitura / IPREMM 
ao legislativo. Esta proposta muito penaliza 

os trabalhadores, retira seus diretos e não 
oferece nenhuma garantia de recuperação 
do IPREMM. Nós temos propostas e esta-
mos esperando uma audiência com o exe-
cutivo desde a apresentação desse projeto 
em meados de julho. O controle social do 
IPREMM pelos trabalhadores é uma das 
principais propostas nossa, esperamos ser 
ouvidos pelo executivo municipal o mais 
breve possível.

JORNAL DO ÔNIBUS DE MARÍLIA: 
Vocês assumem com uma sede própria. 
Este fato ajuda na condução dos traba-
lhos??
VANILDA G. DE LIMA: Com certeza a fu-
tura Sede Própria do SINDIMMAR é uma 
conquista da categoria como um todo e deve 
contribuir para a nossa melhor organização 
sindical. Há também que se parabenizar 
toda a atual Diretoria por essa conquista, 
pois nossa gestão irá convidar a todos para 
construir agora, a Casa do Servidor!

JORNAL DO ÔNIBUS DE MARÍLIA: 
Quais são as principais bandeiras de luta 
desta nova diretoria ??
VANILDA G. DE LIMA:  Somos contra as 
reformas que retiram direitos, desmontam o 
serviço público e precarizam as relações de 
trabalho. Vamos também atuar pelo fortale-
cimento do serviço municipal de saúde do 
trabalhador em defesa da vida, pois o índi-
ce de adoecimento dos Trabalhadores nos 
Serviços Públicos Municipais antes da pan-
demia já era preocupante, agora está ainda 

mais! Vamos dar atenção a isso e a recupe-
ração do IPREMM com controle social dos 
Trabalhadores.

JORNAL DO ÔNIBUS DE MARÍLIA: 
Apenas 41,5% dos associados participaram 
do processo eleitoral. Já existe um plano 
para reconquistar a confiança e a adesão 
de novos associados?
VANILDA G. DE LIMA: Devemos consi-
derar vários elementos para essa adesão ao 
processo eleitoral, entre eles a questão dos 
Trabalhadores inativo-aposentados que são 
quase 1/3 da base do SINDIMMAR e, no 
contexto de pandemia, estando em isola-
mento, outros fatores como o histórico do 
SINDIMMAR contribui também, mas em 
todos os casos nos parece que a melhor or-
ganização no local de trabalho é o melhor 
caminho.

JORNAL DO ÔNIBUS DE MARÍLIA: 
Como será a relação entre a nova gestão 
do Sindimmar, ou seja; esta diretoria e a 
Administração Municipal e Câmara Mu-
nicipal? 
VANILDA G. DE LIMA: Com Autonomia 
e independência. Queremos ser atendidos/as 
pela administração, ninguém tem mais com-
promisso com o Serviço Público Municipal 
de que os trabalhadores/as que estão no dia-
-a-dia, que cuidam da cidade, pensam e exe-
cutam a gestão da cidade. Temos Direitos 
de participarmos das decisões que nos diz 
respeito! Existe um lema que é usado pelo 
movimento de Pessoas com Deficiência e 
que nos contemplam: “Nada sobre nós sem 
nós”. Chapa 2: O Sindicato Pode Mais!!!
Curiosamente, esta é a chapa eleita com o 
maior número de mulheres da história do 
sindicato. Ao todo são 15 mulheres estrate-
gicamente distribuídas na composição total; 
Diretoria= 5 mulheres de um total de 11 
cargos; Conselho Fiscal= 3 mulheres de um 
total de 6 cargos; Conselho de Representan-
te=7 mulheres de um total de 15 cargos. 
Sem dúvida um grande passo também para 
o empoderamento no movimento sindical da 
cidade, e porque não dizer na região. Afinal 
o que pode significar isto ??? Será mais tem-
pero nas discussões políticas ??? Mais pau 
de macarrão na luta pelos seus direitos ??? 
Ou aquele toque feminino que só as mulhe-
res tem de conduzir situações conflituosas 
??? Resta aguardar e torcer para que tudo 
dê certo, afinal, elas ainda irão dominar o 
mundo. Anotem!!!
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SP anuncia a criação do 1º Distrito Turístico do 
Estado em Olímpia.

O Governador João Doria assinou no 
início deste mês (2) o decreto que instituiu 
a criação do Distrito Turístico de Olímpia, 
o primeiro de São Paulo e um marco para 
o desenvolvimento turístico da região. O 
evento aconteceu na referida cidade, após 
a inauguração do empreendimento imobili-
ário Solar das Águas, o maior resort mul-
tipropriedade do Brasil, com mais de mil 
unidades habitacionais.

“A criação do Distrito Turístico traz um 
resultado prático, um salto nas oportunidades 
sob o ponto de vista de financiamentos nas 
esferas estadual, federal e internacional. Não 
é apenas uma nova nomenclatura, facilita a 
vida dos empreendedores privados e dos ges-
tores públicos, mudando a história turística 
da cidade e da região”, afirmou Doria.

Na ocasião, também foi inaugurado o 
coreto da Praça Rui Barbosa, um projeto do 
arquiteto Ruy Ohtake, com recursos de mais 
de R$ 909 mil do Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Municípios Turís-
ticos (Dadetur), da Secretaria de Turismo e 
Viagens. “Olímpia terá a oportunidade de 
coordenar estrategicamente seu desenvolvi-
mento pelo turismo”, disse o secretário de 
Turismo e Viagens, Vinicius Lummertz.

Ao se tornar um distrito turístico, o mu-
nicípio poderá investir ainda mais em ações 
que impulsionem o fluxo do turismo, gerem 
emprego e renda por meio dessa atividade, 
estimulando o desenvolvimento de parques 
temáticos, da gastronomia, do transporte e 
de estruturas de lazer.

Como estância turística, Olímpia tam-
bém é conhecida como a capital nacional do 

folclore e já recebe, por ano, cerca de três 
milhões de visitantes, podendo duplicar o 
volume de turistas em pouco tempo.

A instituição dos Distritos Turísticos no 
Estado de São Paulo detalha as condições 
para que uma região submeta-se ao proces-
so de avaliação e se candidate ao posto de 
Distrito Turístico.

Para isso, é necessário comprovar flu-
xo turístico e potencial de expansão, ates-
tar atributos naturais, relevância histórica, 
presença de complexos de lazer, de parques 
temáticos ou orlas marítimas. “O gover-
no de SP assumiu como política pública o 
desafio de apostar no desenvolvimento tu-
rístico como motor da economia”, afirma o 
secretário de Turismo e Viagens, Vinicius 
Lummertz.

Em outras palavras, os distritos serão 
áreas de fomento ao setor, com alto im-
pacto na oferta de empregos e no fluxo de 
turistas. “É uma grande conquista avançar 
com uma legislação que vai beneficiar o 
turismo em todo o estado”, afirmou. Ao se 
tornarem distritos turísticos, os municípios 
terão condições especiais para atrair inves-
timentos privados âncora, fomentar o em-
preendedorismo e potencializar a vocação 
turística da região.

Os distritos podem ter área menor do 
que um município ou avançar por regiões 
vizinhas. Há inúmeras regiões de grande po-
tencial para se tornar Distritos Turísticos no 
Estado, entre elas, Olímpia, com seus par-
ques de águas; Serra Azul, com os centros de 
compras e parques temáticos; além do Vale 
do Ribeira e da região central de São Paulo.

Turismo no Brasil deve bombar, mas viagens para 
fora e de negócios frustram.

Viagens de turismo dentro do Brasil de-
vem bombar no fim de ano, mas as interna-
cionais e de negócios vão ser bem fracas. A 
expectativa de executivos de viagens para 
o fim deste ano é de um volume no mesmo 
nível do registrado antes da pandemia para 
destinos nacionais.

Operadoras e agentes de viagens apon-
tam crescimento de 20% nos embarques em 
julho deste ano em relação a junho. Eles 
dizem que esse desempenho é termôme-
tro para a procura esperada para o verão. 
A venda de passagens e diárias de hotel 
para empresas -o turismo corporativo- e 
para destinos internacionais está ainda em 
apenas 10% do que era realizado antes da 
pandemia.

VIAgENs NACIONAIs EM ALTA 
COM VACINAÇÃO 

As vendas de pacotes, passagens e diá-
rias para destinos dentro do Brasil, o turis-
mo doméstico, vêm crescendo desde maio, 

após o tombo sofrido entre fevereiro e abril. 
Segundo o presidente executivo da Braztoa 
(Associação Brasileira das Operadoras de 
Turismo), Roberto Nedelciu, as vendas es-
tão crescendo 20% ao mês desde maio.

Atualmente, diz Nedelciu, apenas 15% 
das operadoras estão vendendo de 76% a 
100% do que comercializaram em 2019. 
Em 2020, o faturamento dos associados da 
Braztoa foi de R$ 4 bilhões, pouco mais de 
um quarto dos R$ 15 bilhões de 2019.

FéRIAs DE FIM DE ANO COM 
MAIs PROCURA 

Também segundo a presidente da Abav 
nacional (Associação Brasileira de Agentes 
de Viagens), Magda Nassar, muitas pessoas 
deixaram de viajar por causa da pandemia, 
o que criou uma demanda reprimida. Com 
mais pessoas vacinadas, cresce agora a pro-
cura por passagens, diárias e pacotes para 
este segundo semestre, com destaque abso-
luto para os destinos nacionais.

Os incorporadores que compõem a Natos Administradora, enxergando o potencial de 
Olímpia, realizarão mais um empreendimento: Solar das Águas.
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VITRINE

Matrix 4:
Após 18 anos desde Matrix 

Revolutions, Neo e Trinity estão de 
volta no quarto capítulo da saga.

vermelha e a tatuagem de coelho branco, 
abrindo espaço para diversas teorias e colo-
cando, também, algumas dúvidas em nossa 
cabeça.

Previsto para estrear no dia 16 de de-
zembro nos cinemas brasileiros, e, desta 
vez, sem Lilly Wachovisky - que junto de 
Lana Wachovisky dirigiu os filmes anterio-
res, o longa traz de volta Keanu Reeves e 
Carrie-Anne Moss nos papéis de Neo e Tri-
nity, além de outros rostos já conhecidos de 
outras produções.

Com grande expectativa desde o anún-
cio de seu nome na CinemaCon deste ano, 
enfim, foi divulgado oficialmente o trailer 
de Matrix Resurrections (ou “Matrix 4”), 
filme de uma franquia que marcou a história 
do gênero ficção científica e também um dos 
favoritos da redação do JORNAL DO ÔNI-
BUS DE MARILIA.

Precisando conquistar um novo público, 
mas sem esquecer do antigo, o trailer apre-
sentou alguns elementos já conhecidos dos 
amantes da saga, como a famigerada pílula 

Cleo surge só de calcinha e ganha 
mensagem inusitada do marido.

 Uau! Cleo ousou ao posar só de calcinha, 
nas redes sociais. A atriz e cantora comparti-
lhou clique em que apareceu de costas, exi-
bindo suas tatuagens.

Na legenda, ela não deixou nenhuma 
mensagem. 

Mas não demorou muito para fãs e até 
famosos deixarem mensagens para a estrela. 

Até o maridão de Cleo, Leandro D´Lucca 
escreveu: “Que isso mamãe!”

MÃO BOBA DO MARIDÃO
DÁ O QUE FALAR

Cleo chamou a atenção de seus seguido-
res do Instagram, no início do mês de setem-
bro, depois de publicar fotos calientes de sua 
lua de mel com o maridão, Leandro D´Lucca, 
em Fernando de Noronha.

Em um dos cliques, a atriz e cantora apa-
receu recebendo uma apalpada no bumbum 
de Leandro. Na imagem, eles apareceram 
curtindo a beleza paradisíaca do arquipélago.

Calendário de estreias do cinema em 2021.
Infelizmente, a indústria cinematográfi-

ca ainda segue na difícil tarefa de acomodar 
seus principais lançamentos em datas de es-
treia que estão em constante mudança. Com 
a pandemia de coronavírus ainda afetando 
os maiores mercados, o começo de 2021 já 
viu diversos adiamentos, desde 007: Sem 
Tempo Para Morrer até Morbius, Unchar-
ted e mais. 

Para acompanhar as constantes altera-
ções, montamos abaixo um calendário de 
estreias que será atualizado toda vez que 
uma produção tiver sua data de lançamento 
adiada. Confira abaixo como está a previsão 
de estreias para 2021:

• Venom - Tempo de Carnificina - 16 de 
setembro;
• Duna - 16 de setembro;
• 007: Sem Tempo para Morrer - 30 de 
setembro;
• A Família Addams 2 - 7 de outubro;

• Halloween Kills - O Terror Continua - 14 
de outubro;
• Jackass 4 - 21 de outubro;
• Os Eternos - 28 de outubro;
• O Poderoso Chefinho 2: Negócios de 
Família - 4 de novembro;
• Ghostbusters - Mais além - 11 de 
novembro;
• Noite Passada em Soho - 11 de 
novembro;
• Top Gun: Maverick - 18 de novembro;
• Resident Evil: Welcome to Raccoon City 
- 2 de dezembro;
• Amor, Sublime Amor - 9 de dezembro
• Spider-Man - No Way Home - 16 de 
dezembro;
• Matrix 4 - 16 de dezembro;
• Sing 2 - 23 de dezembro;
• King’s Man: a Origem - 23 de dezembro;
• Turma da Mônica - Lições - 23 de 
dezembro;
• Clifford: O Gigante Cão Vermelho - 30 
de dezembro.
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Google Maps:

Como ocultar a sua casa dos curiosos.
Com recursos cada vez mais poderosos 

no Google Maps, há um risco de que alguma 
informação indesejada acabe sendo captura-
da e publicada no serviço de mapeamento 
do Google. Seja simplesmente a fachada da 
sua casa, você passando na calçada, o seu 
carro ou até placa de um veículo.

A boa notícia é que existe uma maneira 
simples de resolver esses problemas. Basta 
enviar uma solicitação à plataforma Street 
View, que pode simplesmente aplicar um 
filtro de desfoque ou até, dependendo do 
motivo, remover uma imagem inadequada 
do serviço.

COMO EsCONDER A sUA CAsA 
NO gOOgLE MAPs?

O Street View é uma funcionalidade in-
crivelmente útil no Maps, mas, você pode 
ter razões válidas ou simplesmente não se 
sentir confortável em ter uma foto da sua 
casa disponível para todo o mundo ver.

Para solicitar que o Google desfoque 
uma imagem, siga os passos abaixo:

1. Abra o Google Maps e pesquise pelo 

Novas especificações do iPhone 13 
foram disponibilizadas na plataforma de 
benchmark AnTuTu. As informações con-
firmam o chip A15 Bionic como o pro-
cessador mais rápido do mercado, além de 
revelar diferenças entre a arquitetura dos 
modelos iPhone 13 Mini e iPhone 13 Pro.

De acordo com a AnTuTu, tanto o iPho-
ne 13 padrão quanto o iPhone 13 mini pos-
suem GPU de quatro núcleos, enquanto os 
chips dos iPhone 13 Pro e Pro Max apre-
sentam GPU de cinco núcleos, a diferença 
possivelmente está relacionada ao tamanho 
dos smartphones que deve exigir um pro-
cessamento maior para as tarefas.

Além disso, a plataforma destaca que o 
iPhone 13 Pro de 1TB com 6 GB de RAM 
e 1 TB de armazenamento atingiu a pontu-
ação de 840.000, pontuação consideravel-
mente superior aos 574.155 pontos de de-
sempenho do iPhone 12 Pro. Em aspectos 
comparativos, o Samsung Galaxy S21 Ultra 
tem pontuação de 646.482 pontos, enquan-
to o Xiaomi Mi 11 Pro tem pontuação de 
812.335, o que torna iPhone 13 o smartpho-
ne mais rápido da atualidade.

DEsEMPENhO DO IPhONE 13 
CONTRARIA INFORMAÇõEs DA 

APPLE
Ainda de acordo com o relatório, o de-

sempenho da GPU do iPhone 13 Pro não é 
tão superior ao iPhone 12 quanto a Apple 

iPhone 13 Pro:
AnTuTu indica o A15 Bionic como o chip mais 

rápido do mercado.

seu endereço ou algum ponto de referência 
próximo.

2. Selecione o ícone do Street View (o 
boneco amarelo) na lateral inferior esquerda 
e solte-o perto da sua casa.

3. Em seguida, clique no ícone vertical de 
três pontos (localizado no canto superior es-
querdo) e na opção ‘Informar um problema’

4. Na próxima tela, você pode selecionar 
a área que deve ser desfocada em ‘Visuali-
zação de imagem’. Para isso, clique e arras-
te a foto até preencher o quadrado vermelho 
com a fachada da sua casa, uma pessoa, um 
carro ou qualquer outro objeto que deseja 
esconder.

5. Em seguida, em ‘Solicitação para 
desfoque’, marque a opção ‘Minha residên-
cia’ (ou outra opção mais adequada, como 
‘Meu Carro’ ou ‘Outro Objeto’) e preencha 
a caixa de texto com uma breve descrição 
do motivo que deseja enviar o pedido de 
desfoque.

6. Depois disso, informe o seu endereço 
de e-mail, marque a caixa de verificação e 
finalize o processo clicando em ‘Enviar’.

destacou em sua apresentação. Ao invés da 
melhoria de 55% de desempenho prometi-
da pela fabricante, o iPhone 13 atingiu uma 
média 19% maior que a do seu antecessor. 
Apesar da inconsistência, o resultado ainda 
é positivo.

Além disso, a CPU do iPhone 13 tam-
bém apresentou um salto de 17% no de-
sempenho em relação ao iPhone 12. O 
maior avanço do iPhone 13 Pro em relação 
aos seus antecessores está na memória do 
smartphone. Durante o teste, o dispositivo 
apresentou desempenho 44% superior ao 
iPhone 12. Embora a Apple não divulgue 
este tipo de informações, o resultado suge-
re que o iPhone 13 possa utilizar memórias 
LPDDR5 enquanto o iPhone 12 ainda utili-
za as LPDDR4.

ChIPs DE NOVA gERAÇÃO
A pontuação obtida pelo iPhone 13 ser-

ve como uma prévia do que está por vir na 
próxima geração de chips para smartpho-
nes, dando indícios do que o mercado pode 
aguardar para o desempenho dos vindouros 
Snapdragon 898 e Exynos 2200. A análise 
também indica revela que, apesar dos esfor-
ços, o Google segue atrás nesta corrida.

Recentemente, o chip Tensor – fabrica-
do pela empresa para o novo Pixel 6 – que 
foi anunciado como um processador supe-
rior ao Snapdragon 888, teve desempenho 
próximo ao de smartphones intermediários.
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Caixa anuncia redução de taxas 
do crédito imobiliário, quem vai 

pagar menos?

A Caixa Econômica anunciou nesta 
quinta,16, uma redução na taxa de juros da 
modalidade de financiamento imobiliário 
atrelada à poupança. A instituição segue um 
caminho contrário ao da maioria dos outros 
bancos que vem aumentando suas taxa.

A taxa de financiamento desta modalidade 
na Caixa que está em 3,95% ao ano acrescido 
do rendimento da poupança, cairá 0,4 ponto 
percentual, indo para 2,95% ao ano. A nova 
taxa começa a valer no dia 18 de outubro.

Pedro Guimarães, presidente da Caixa, 
já havia antecipado esta queda dos juros no 
banco. Porém, ela ficou limitada a apenas 
uma das modalidades de financiamento que 
o banco oferece, justamente a que tem o me-
nor risco para a instituição.

Por outro lado, os bancos privados ini-
ciaram um processo de elevação de taxas 
em meio as altas recentes da taxa básica de 
juros, a Selic.

O Itaú, por exemplo, subiu nesta quarta, 
15, os juros da modalidade tradicional do 
crédito imobiliário, de 7,30% ao ano mais 
TR (taxa referencial, que está zerada desde 
2017) para 8,30% ao ano mais TR.

Brasileiros estão pessimistas e temem a piora da economia.
A maior parte da população brasileira 

está pessimista e teme piora da situação eco-
nômica nos próximos seis meses, de acordo 
com levantamento da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban). A percepção é nega-
tiva tanto em relação ao desemprego quanto 
a poder de compra, inflação, custo de vida e 
taxa de juros.

“Mesmo com a projeção de crescimento 
do PIB em 2021 entre 5% e 5,5%, o avanço 
da vacinação contra a Covid-19, e a flexibi-
lização de boa parte das restrições impostas 
em todos os setores, a maioria da popula-
ção permanece apreensiva, temendo a piora 
nos próximos seis meses do desemprego, 
inflação e poder de compra”, diz a nota da 
Febraban.

A terceira edição do Radar Febraban 
mostra que a maioria dos brasileiros aposta 
na recuperação da economia e das finanças 
pessoais a partir do próximo ano. Depois de 
um recuo de 54% em março para 52% em 
junho, voltou a crescer para 55% a propor-
ção de brasileiros que não acreditam que a 

situação financeira pessoal se recupere ain-
da esse ano.

Assim como na pesquisa de junho, mais 
de dois terços dos entrevistados (68%) esti-
mam que a economia brasileira só deve dar 
sinais de melhora a partir do ano que vem. O 
percentual daqueles que acham que a econo-
mia não vai se recuperar passou de 9% em 
março para 15% em setembro.

A confiança nos bancos em setembro al-
cança a melhor marca entre as rodadas do 
levantamento (60%).  A confiança nas fin-
techs deu um salto significativo entre março 
e setembro: de 49% para 59%. Quanto às 
empresas privadas em geral, a confiança é 
de 54% (eram 51% em junho).

Veja algumas projeções para os próxi-
mos seis meses:
76% apostam no aumento da taxa de juros;
74% acreditam que a inflação e o custo de 
vida irão aumentar;
54% preveem o aumento do desemprego;
51% creem que o poder de compra das pes-
soas vai diminuir.

O movimento de alta nos juros tam-
bém acontece no Santander. No último dia 
4, a instituição elevou sua taxa de crédito 
imobiliário tradicional, que começava em 
7,99% ao ano + TR para 8,99% ao ano 
mais TR. Esta é segunda alta recente ado-
tada pelo banco.

O BB também aumentou recentemente 
suas taxas. O crédito tradicional atualmente 
é concedido com juros partindo de 6,85% ao 
ano mais TR. No mês passado, era cobrada 
uma taxa partir de 6,39% + TR.

DEMAIs FINANCIAMENTOs 
sEgUEM INALTERADOs 

Os juros cobrados na linha tradicional, 
indexada à taxa referencial e as modalidades 
corrigidas pela inflação e com juros fixos, 
em meio a alta da Selic e do índice de pre-
ços, permanecem iguais.

A Caixa, líder no mercado, possui um 
financiamento imobiliário que concede um 
prazo de até 35 anos e carência de seis me-
ses para começar a pagar. O banco também 
financia 100% do valor do imóvel retomado 
em caso de inadimplência do mutuário.

IPCA para 2021 passa de 7,11% 
para 7,27%, acima do teto da 

meta de 5,25%.

A projeção do mercado financeiro para 
a inflação em 2021 se distanciou ainda mais 
do teto da meta perseguida pelo Banco 
Central (BC). Os economistas do merca-
do financeiro alteraram a previsão para o 
IPCA - o índice oficial de preços - este ano, 
conforme o Relatório de Mercado Focus, 
de alta de 7,11% para 7,27%. Há um mês, 
estava em 6,79%. A projeção para o índice 
em 2022 foi de 3,93% para 3,95%. Quatro 
semanas atrás, estava em 3,81%.

O relatório Focus trouxe ainda nesta 
segunda-feira a projeção para o IPCA em 
2023, que seguiu em 3,25%. No caso de 
2024, a expectativa continuou em 3,00%. 
Há quatro semanas, essas projeções eram de 
3,25% e 3,00%, respectivamente.

A projeção dos economistas para a infla-
ção segue bem acima do teto da meta de 2021, 
de 5,25%. O centro da meta para o ano é de 
3,75%, sendo que a margem de tolerância é 
de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%). A meta de 
2022 é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto 
(de 2,00% a 5,00%), enquanto o parâmetro 
para 2023 é de inflação de 3,25%, com mar-
gem de 1,5 ponto (de 1,75% a 4,75%). Já 
para 2024 a meta é de 3,00%, com margem 
de 1,5 ponto (de 1,5% para 4,5%).

ÚLTIMOs 5 DIAs ÚTEIs
A projeção mediana para o IPCA de 

2021 atualizada com base nos últimos 5 dias 
úteis passou de 7,18% para 7,46%, confor-
me o Relatório de Mercado Focus. Houve 
59 respostas para esta projeção no período. 
Há um mês, o porcentual calculado estava 
em 6,88%.

No caso de 2022, a estimativa do IPCA 
dos últimos 5 dias úteis seguiu em 3,92%. 
Há um mês, estava em 3,81%. A atualização 
no Focus foi feita por 58 instituições.

OUTROs MEsEs
Os economistas do mercado financeiro 

alteraram a previsão para o IPCA em agos-
to de 2021, de alta de 0,54% para 0,60%. 
Um mês antes, o porcentual projetado era 
de 0,44%. Para setembro, a projeção no Fo-
cus foi de alta de 0,45% para 0,50% e, para 
outubro, foi de 0,37% para 0,39%. Há um 
mês, os porcentuais indicavam elevações 
de 0,35% em ambos os meses. A inflação 
suavizada para os próximos 12 meses pas-
sou de elevação de 4,39% para 4,52% de 
uma semana para outra - há um mês, estava 
em 4,47%.
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SAÚDE E BEM ESTAR

Modificará	o	seu	valor	nutricional,	mas	
não	significará	necessariamente	uma	per-

da. Entenda!

O micro-ondas é uma ferramenta muito 
útil na cozinha. O aparelho é capaz de aquecer 
alimentos mais rapidamente. Porém, estes ele-
trodomésticos são ondas eletromagnéticas de 
alta frequência que atuam sobre certas molé-

Setembro Amarelo: Saiba o que é e como 
praticar a escuta ativa.

Há diferença entre ouvir e escutar. Es-
cutar é ouvir o outro de forma interessada, 
empática, buscando entender suas preo-
cupações e dores, e sem pré-julgar. É uma 
atitude simples, mas que ajuda muito na 
qualidade dos relacionamentos familiares, 
amorosos, entre amigos e até na vida pro-
fissional. E é ainda mais importante quando 
se trata de formar uma rede de apoio à saúde 
mental, de prevenção de atitudes extremas. 
Em época de restrição de convívio social, 

mesmo nas conversas a distância, é preciso 
estar atento a pessoas que são depressivas 
ou estejam sofrendo, muitas exatamente por 
causa da pandemia e suas consequências. 
Além de escutar, interpretar sinais que po-
dem indicar que algo não está bem e, depen-
dendo da situação, aconselhar buscar ajuda 
profissional, são atitudes que fazem diferen-
ça, afirma Mariane Garcia dos Santos.

A escuta empática ou escuta ativa é 
o que prega o Setembro Amarelo, movi-
mento de prevenção ao suicídio com base 
numa rede de apoio, que possa ajudar quem 
precisa e incentivar a busca por auxílio. O 
primeiro passo para escutar o outro é dar 
atenção total a ele naquele momento. Isso 
significa deixar o celular de lado, desligar 
ou baixar o volume da TV ou fazer uma 
pausa no trabalho. A boa comunicação de-
manda estar de forma integral no momen-
to. Até porque escutar vai além de ouvir e 
entender as palavras proferidas, acrescenta 
Mariane. “É preciso também prestar atenção 
aos sinais não verbais. A postura da pessoa, 
sua face e seus olhos podem indicar se está 
ou não confortável, feliz, tensa, apreensiva 
ou triste. A maneira como conta uma his-
tória também ajuda nesse entendimento. 
Se conta algo sério de forma mais cômica 
pode estar tentando tirar o peso daquilo ou 
se conta algo alegre mas está com expressão 
triste denota que não está sendo transparen-
te”, exemplifica a psicóloga.

Aquecer a comida no micro-ondas faz 
com que esta perca os nutrientes?

Numa escuta ativa, o ouvinte tem de 
captar todos estes sinais e estabelecer o 
diálogo de forma aberta, respeitosa e em-
pática. Perguntar como a pessoa está, o 
que tem feito ultimamente, como está se 
sentindo. Manifestar sua preocupação e se 
mostrar aberta para ouvir. Por outro lado, 
deve evitar fazer julgamentos, falar de si, 
oferecer soluções simples ou menosprezar 
o problema relatado. “Você expressar sua 
opinião ou sua experiência desvaloriza a 
dor do outro. Você pode não sentir a dor 
daquela forma, mas o outro naquele mo-
mento está sentindo daquela forma. Por 
isso é importante guardar nossa opinião e 
acolher o outro. Só opinar se o outro pedir. 
Mesmo assim, coloque sua opinião ou ex-
periência com muito cuidado. Deixar claro 
que é natural que a forma que você lidou 
com aquela situação não seja da mesma 
maneira que o outro está lidando”, detalha 
Mariane.

Frases como “tudo vai passar”, “tem 
gente em situação pior”, “tenha fé” e “não 
precisa chorar por isso” não ajudam a pes-
soa que está sofrendo. Ao contrário: ela 
pode encerrar a conversa, alerta a psicólo-
ga. Na escuta ativa, o mais importante é de-
monstrar interesse – e não omitir opiniões. 
“É estar conectado à pessoa, dar feedback 
de que você entendeu o que ela está dizen-
do, deixá-la confortável para que ela se 
sinta acolhida e pegar as deixas para ques-

culas de água, gorduras e açú-
cares sem alterá-los.

“Qualquer processamento 
de alimentos vai modificar o 
seu valor nutricional, mas não 
vai ser, necessariamente, uma 
perda. O tratamento térmico 
pode aumentar a digestibilida-
de e a biodisponibilidade dos 
nutrientes (além de destruir 
microrganismos e compostos 
como as lectinas das legumi-
nosas, que são tóxicas em altas 

doses)”, explica a nutricionista Beatriz Robles 
Martínez, à abc.

O tempo de uso é a chave. As vitaminas 
nos alimentos degradam-se mais quanto mais 
tempo são expostas ao calor. “No tratamento 
térmico, a perda de nutrientes vai depender 
do efeito do tempo e da temperatura (quanto 
maiores forem os valores, maior será a perda 
de compostos termolábeis)”, acrescenta.

tionar, porém sem forçá-la a falar mais do 
que está disposta. Se é para dar conselho, 
oriente a buscar ajuda profissional”, finaliza 
a psicóloga.

DEz DICAs PARA UMA
EsCUTA EMPÁTICA

1 - Dê atenção total à pessoa - deixe o 
celular de lado/desligue a TV/faça pausa no 
trabalho;
2 - Se possível, busque um lugar tranquilo 
e reservado para conversarem;
3 - Tente deixar a pessoa que está falando o 
mais confortável possível;
4 - Olhe no rosto de quem está falando. 
Além de ouvir, perceba os sinais não ver-
bais da face e mãos;
5 - Demonstre interesse pelo que a pessoa 
fala. Muitas vezes, o que ela precisa é só 
ser ouvida;
6 - Deixe claro que você entende o proble-
ma e faça perguntas sobre o assunto;
7 - Não emita opinião, exceto se solicitada; 
não julgue os sentimentos e as ações da 
pessoa que está falando;
8 - Não apele para clichês como “tudo vai 
passar” e “tenha fé”;
9 - Não desvalorize o sofrimento alheio 
com frases como “já passei por coisas 
piores”;
10 - Avalie a situação e, se for o caso, sugi-
ra que a pessoa procure ajuda profissional.

Mariane Garcia dos Santos - psicóloga
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MUNDO PET

Podemos concordar que a linguagem 
dos gatos pode ser, digamos, um tanto quan-
to peculiar, não é? E muitas vezes é difícil 
decifrar o que os bichanos estão tentando 
nos dizer com esses comportamentos.

Pensando nisso, trouxemos algumas 
curiosidades dos gatinhos, para podermos 
entender melhor nossos bichanos e a lingua-
gem corporal deles.

A CAUDA é O PRINCIPAL sINAL
A cauda é uma das partes do corpo pela 

qual mais conseguimos decifrar a lingua-
gem dos gatos. É pelo rabo que eles mais 
transmitem sensações, como interesse, afe-
to, excitação e muito mais. 

A altura da cauda, assim como o movi-
mento, significam coisas diferentes: 
• Se o gatinho estiver com a cauda para 
cima com a ponta enrolada, significa que 
ele está feliz e tranquilo. 
• Já se ele sacode o rabo para cima e para 
baixo, pode ser um gesto que indique 
nervosismo.
• Se o pêlo da cauda do gato estiver 
arrepiado, pode ser que ele esteja muito 
nervoso ou se sinta ameaçado. 
• Quando o gatinho vibra suavemente a 
cauda levantada, quer dizer que ele está 
feliz por te ver ou à espera de alguma coisa, 
como por exemplo uma guloseima.
• Se ele estiver abaixado, com o bumbum e 
cauda esticados para cima, esse é um sinal 
de extrema agressividade e uma atitude 
defensiva.
• Agora, se ele mantém o rabo esticado 
porém em uma posição mais baixa, pode 
indicar medo.
• Se a cauda está para baixo, encostando 
no chão ou entre as patas, isso indica que 
ele está com medo ou se sente culpado por 
alguma coisa.
• Mexer o rabo de um lado para o outro é 
provavelmente um sinal de que o gatinho 
está zangado e é melhor deixá-lo quietinho.

Linguagem dos gatos: Entenda o que seu bichano quer dizer.

PREsTE ATENÇÃO NAs
ORELhINhAs

As orelhas também fazem parte da lin-
guagem dos gatos:
• As orelhinhas ficam para cima quando 
ele está atento e feliz.
• Se estiverem para baixo, é porque o gato 
está assustado ou bem relaxado com um 
carinho. 
• Já quando as orelhas estão para cima e 
viradas para frente, quer dizer que ele está 
irritado e em alerta.
• E caso estejam levantadas e viradas para 
trás, é um sinal de defesa, e que ele está 
pronto para atacar. 
• Os olhos também dizem muito 
• Os olhinhos dos nossos bichanos não 
são só lindos para fazer aquela carinha de 
pidão, mas eles também demonstram muito 
sentimentos e vontades dos gatinhos:
• Quando eles estão com os olhos bem 
abertos, significa alerta e felicidade.
• Já quando as pupilas estão dilatadas, é 
um sinal de que ele está nervoso ou com 
medo. 
• Quando eles piscam lentamente, é como 
se estivessem mandando um beijinho, e 
quando fazem isso, estão demonstrando 
amor e o quanto se sentem seguros com 
você. 
• Agora, se o gatinho está olhando 
fixamente para você ou algum objeto, quer 
dizer que ele está curioso.

PELA POsTURA DECIFRAMOs A 
LINgUAgEM DOs gATOs

Além de todos os sinais que comenta-
mos, como a posição da cauda, das orelhas 
e o olhar do bichano, é pela postura corporal 
que conseguimos saber se ele está relaxado, 
com medo ou pronto para o ataque. 

Costas arqueadas – Essa postura é utili-
zada pelos gatos para dar uma impressão de 
maior estatura em um encontro mais hostil. 
É um indicativo que o gato sente alguma 

ameaça no ar, e quando associada aos pêlos 
eriçados e dentes à mostra, ele está prestes a 
atacar sua “presa”.

Agachamento – Essa postura quer dizer 
que ele está com medo e se sente acuado. 
Quando ele adota essa posição em uma si-
tuação de perigo, ele coloca todo o peso nas 
patinhas de trás, assim, consegue fugir mui-
to mais rápido. 

Rolamento – Certamente essa é a arma 
secreta dos gatinhos para receber carinho. 
Quem é que resiste quando eles deitam de 
barriguinha para cima ou tentam chamar 
atenção rolando pela casa? O que ele quer 
dizer é: “Humano, pare o que está fazendo e 
me dê carinho!”

OUTROs COMPORTAMENTOs 
QUE DECIFRAM A LINgUAgEM 

DOs gATOs
Ao contrário do que muitos pensam, os 

gatinhos são criaturas cheias de amor e mui-
to companheiros. Mas eles demonstram isso 
do seu próprio jeito, que às vezes pode ser 

bem engraçado e inesperado para tutores de 
primeira viagem:
• Se esfregar nas suas pernas – Quando 
os gatos fazem isso, liberam feromônios e 
transmitem o cheiro deles para você, te mar-
cando como alguém especial.
• Lamber o cabelo – Lambidinhas são um 
sinal de carinho, gatos se lambem outros ga-
tos, então ao fazer isso significa que eles te 
consideram da família.
• Sair correndo do nada – Quer dizer que ele 
precisa gastar energia acumulada ou está en-
tediado. Essa é uma boa hora para colocar o 
enriquecimento ambiental em prática e brin-
car um pouco com seu amigo!
• Sentar de costas para você – Esse é um ato 
que demonstra que seu gatinho confia mui-
to em você, já que são muito desconfiados, 
fazem isso apenas com pessoas muito pró-
ximas. 
• Amassando pãozinho – Quando eles fa-
zem esse movimento repetitivo com as pati-
nhas, quer dizer que eles se sentem confor-
táveis e felizes com você.



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) A língua das girafas pode chegar a medir 50 cm. Sobretudo, elas também as usam para 
limpar suas orelhas.

02) Cães de pradaria se cumprimentam com beijos.

03) Em 1923, um tornado de fogo levou 38 mil pessoas à morte, em Tókio.

04) Cerca de 2/3 dos habitantes da Terra nunca viram neve na vida.

05) O único planeta do Sistema Solar que não tem nome de um deus, é o nosso.

06) A pele de uma rã dourada venenosa possui toxinas suficientes para matar 100 pessoas.

07) Estados Unidos, Birmânia e Libéria são os únicos países no mundo que não usam o 
sistema métrico como padrão de medição.

08) A decomposição do corpo humano começa apenas 4 minutos depois da morte.

09) Os bebês elefantes usam suas próprias trombas como ‘chupeta’ para se acalmarem.

10) A rotação da Terra está diminuindo gradualmente. A propósito, ela roda 17 
milissegundos mais devagar a cada 100 anos. O que isso quer dizer? Que nossos dias 
estão cada vez mais longos. Mas nem tanto assim, só conseguiríamos notar daqui a 140 
milhões de anos, quando um dia passaria a ter 25 horas.



ÁRIEs
O signo de Áries é 
marcado por algumas 
características fortes, 
como capacidade de 
liderança e a determi-
nação. Mas nem sem-
pre os arianos usam 
essas habilidades ao 

seu favor, certo?
Aos nativos de Áries, vale desenvolver 
esses lados e apostar neles na hora de fa-
lar sobre experiências de trabalho ou qua-
lidades que podem vir a ser úteis.

ta de emprego vai te ajudar a se destacar 
entre as outras pessoas, pode acreditar! 
Além disso, seu carisma é chave funda-
mental para se dar bem com qualquer um. 
Portanto, mostre seu melhor sorriso e jo-
gue seu astral lá pra cima.

CAPRICóRNIO
Focados e compro-
metidos com tudo que 
fazem, principalmen-
te quando o assunto é 
trabalho! Assim são os 
nativos de Capricórnio. 
Dessa forma, ressal-
te seus planos de vida, 

projetos que já realizou e quais são suas in-
tenções com aquela vaga de emprego. Mos-
tre que, se conseguir o trabalho, você estará 
100% comprometido(a) com a empresa.

AQUÁRIO
Quando for falar so-
bre suas habilidades, 
diga que você se 
adapta facilmente e 
gosta de trabalhar em 
equipe para adquirir 
novas experiências e 
conhecer outros pon-

tos de vista. Não esqueça de abordar sua 
capacidade de pensar rápido e de encon-
trar soluções práticas para os problemas 
ou desafios!

PEIXEs
Ao listar seus pontos 
fortes, não deixe de 
falar sobre sua natu-
reza social. Piscia-
nos conseguem con-
versar e criar laços 
com qualquer pes-
soa, então, essa ha-

bilidade é perfeita para ser utilizada com 
os clientes de uma empresa, por exemplo. 
Como você tem muita empatia, compreen-
de o modo de pensar das pessoas e, assim, 
as auxilia da melhor forma possível, com 
certeza isso será um belo diferencial!

numa seleção de candidatos. Mostre o quan-
to você é para cima e que quer levar esse 
humor para o trabalho. Também mostre que 
você pode assumir um cargo alto, já que é 
uma pessoa confiável e com dom de lide-
rança.

VIRgEM
Responsabilidade e 
pontualidade cami-
nham juntas para os 
virginianos. Com você 
não tem essa de chegar 
atrasado(a). Outra ca-
racterística útil do seu 

signo é a visão atenciosa para os detalhes. 
Com seu toque pessoal, você pode melhorar 
qualquer trabalho.

LIBRA
Você tem habilidade 
de ouvir e pensar antes 
de tomar qualquer de-
cisão. Utilize isso a seu 
favor e mostre como 
sua presença pode mu-
dar o ambiente da em-

presa. Com seu senso de justiça, pode trazer 
clareza para as ideias das pessoas, sem cau-
sar qualquer tensão entre a equipe.

EsCORPIÃO
São justos e vão até 
o fim quando tomam 
uma decisão, portanto 
quando for escrever seu 
currículo ou ir em uma 
entrevista de emprego, 
seja confiante. É impor-

tante demonstrar como a vaga de emprego 
combina com você e que, com sua persona-
lidade forte, pode encarar qualquer desafio.

sAgITÁRIO
Por gostar de novas 
experiências, você 
tem uma bagagem de 
conhecimento muito 
ampla. Mostrar essa 
sabedoria na entrevis-

TOURO
Saber trabalhar em 
equipe, ouvir novas 
ideias e ter uma boa 
relação com os demais 
são aspectos que fazem 
toda diferença. É por 
isso que esses traços de 

personalidade são buscados durante a entre-
vista de emprego. Então, taurinos, coloquem 
essas habilidades em prática!

gêMEOs
Criatividade e pratici-
dade permitem que os 
geminianos tenham um 
grande jogo de cintu-
ra. Então, não importa 
qual seja o problema, 
com certeza você terá 

uma solução criativa para ele! Não fique na 
dúvida sobre as suas qualidades; elas são o 
suficiente para você conseguir destaque.
Mostre mais seus projetos e monte o portfó-
lio do seu trabalho. Na entrevista e no dia a 
dia, demonstre que você aprende rápido, isso 
é bem visto pelos recrutadores!

CâNCER
Priorizar o bem-estar 
das pessoas é uma das 
habilidades natas dos 
cancerianos. Então, 
se você é nativo deste 
signo, mostre que está 
disposto ou disposta a 

estabelecer uma boa convivência no local de 
trabalho. Não esqueça da sua forte intuição: 
assim como ela te guia, também pode ajudar 
a guiar as escolhas feitas dentro do local em 
que for trabalhar.

LEÃO
Nativos deste signo 
possuem habilidade 
em se expressar e do-
minam trabalhos em 
equipe, características 
que podem lhe colo-
car em primeiro lugar 
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Veja quais são as principais habilidades 
dos 12 signos do zodíaco

Durante uma entrevista de emprego não é 
apenas a experiência profissional que conta, 
os pontos fortes do candidato ou candidata 
também são levados em consideração, uma 
vez que eles podem agregar (e muito!) para o 
que a empresa busca.

Todo indivíduo tem algumas caracterís-
ticas na personalidade que podem ser úteis 
no mercado de trabalho, mas, mais do que 
isso, segundo a astrologia, os signos dizem 
muito sobre as qualidades de cada um e, con-
sequentemente, podem ajudar na hora de ga-
rantir aquela vaga!

Assim, se você quer ter sucesso profis-
sional, que tal descobrir suas habilidades e 
características que podem servir como dife-
rencial diante de outros candidatos durante 
um processo seletivo?

Para ajudar você a conseguir o emprego 
sonhado, o JORNAL DO ÔNIBUS DE MA-
RILIA separou os pontos fortes dos 12 sig-
nos do Zodíaco que, com certeza, vão servir 
de apoio na hora de produzir um currículo ou 
encarar uma entrevista de emprego. Confira 
abaixo:

Descubra os segredos do 
seu signo para arrasar na 

entrevista de emprego!



COZINHANDO COM ARTE

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...

COFFEE       SOCIETY
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MOQUECA DE PEIXE

Ingredientes
• 4 postas de cação ou garoupa (700 gramas)
• Suco de 1 limão
• 1 cebola grande cortada em rodelas
• 1 pimentão vermelho cortado em rodelas
• 1 pimentão verde cortado em rodelas
• 2 tomates maduros cortados em rodelas
• 2 colheres (sopa) de coentro
• 200 ml de leite de coco
• 1 colher (sopa) de azeite de dendê
• 2 tabletes de caldo de camarão

Atividade social em frente à marquise do Cine Marília em 1944. A população juntou peças 
de alumínio e sucata para ajudar a indústria brasileira durante a Segunda Guerra Mundial.

Modo de Preparo
• Lave bem o peixe, regue com o suco de 
limão e deixe descansar por cerca de 1 hora.
• Em uma panela grande, coloque o peixe, a 
cebola, os pimentões, os tomates e polvilhe 
coentro.
• Esfarele os tabletes de caldo de camarão, 
misture-os ao leite de coco e regue o peixe.
• Leve ao fogo baixo, com a panela parcial-
mente tampada, por 20 minutos.
• Mexa algumas vezes até que esteja cozido.
• Junte o azeite de dendê e adicione sal.
• Retire do fogo e sirva.


