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EDIÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

Estamos em festa!!! 25 anos de 
existência e 3 anos do site que 
mais cresce no Oeste Paulista. 

Estamos comemorando o terceiro ano de atividades de nosso site, que atendendo à 
pedidos para preencher uma lacuna ainda vazia, foi disponibilizado oficialmente aos 

internautas no dia 16 de outubro de 2018. Confira toda a história de resistência contra 
os poderosos do único veículo de comunicação independente da cidade. O melhor 

conteúdo para os melhores leitores, porque inovar é preciso.  Página 5

Durante a semana, os acadêmicos assistiram a palestras com renomados profissionais, 
atuantes no mercado de trabalho, e participaram de workshops. Uma das atividades 

envolveu robôs industriais.  Página 05

No lançamento desta mais esta coluna 
dedicada totalmente as mulheres, chega o 
Alerta da tendência no mundo da moda! A 
bolsa Swipe Bag, com design minimalista 
e diferentes opções de cores e estampas, 

virou queridinha das fashionistas nas 
semanas de moda no exterior e deve roubar 

a cena nessa temporada. Página 10

MEU CONDOMÍNIO:
Em plena crise hídrica, 

gestão condominial pode 
racionar água ou energia 

elétrica?

No lançamento desta nova coluna uma 
dúvida para o atual momento, visto que, 

muitas questões recaem sobre o poder dos 
síndicos em condomínios nesta situação. 
Ele pode racionar o uso de água, já que é 
um serviço incluído no condomínio pago 

por todos os moradores? Página 07

Na volta da página MARÍLIA 
CENTENÁRIA levantamos mais uma 

bandeira e um questionamento, porque 
até hoje, em Marília nenhuma autoridade 
política abraçou a causa para implantar 
um parque temático dos dinossauros na 

cidade, com todas as descobertas que já há 
consagraram mundialmente? Página 11

UM PASSO À FRENTE: 

Semana acadêmica dos 
cursos de Engenharias da 

Unimar destaca as inovações 
tecnológicas e robótica.

ROSA CHOQUE: 
Conheça a nova febre do 

momento, a bolsa minimalista 
que será tendência na 

Primavera/Verão.
MARILIA CENTENÁRIA: 

Marília, Terra dos 
Dinossauros, por 

incrível que pareça, 
sem um Parque 
Temático para 

explorar.



Cornetadas 
do dedão

1-) Qual sua opinião sobre a zona 
azul digital de Marília? 

2-) Você acha que já estamos livres 
do corona vírus?? 

3-)  O (a) vereador (a) que você 
votou está correspondendo as suas 
expectativas??

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

5-) Você já foi entrevistado por 
algum instituto de pesquisa?

GOTAS DE FÉ.
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“Proclamamos o que vimos e ouvimos 
para que vocês também tenham comunhão 

conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com 
seu Filho Jesus Cristo.” 1 João 1:3

Após mais um aumento dos combustíveis 
anunciados no último sábado (9), a impressão 
que se tem é que a transformação do plenário 
da Câmara dos Deputados em comissão ge-
ral para ouvir o presidente da Petrobras, ge-
neral Joaquim Silva e Luna, no mês passado, 
em pouco ajudou a esclarecer os verdadeiros 
motivos dos preços altos dos combustíveis 
praticados no Brasil e, na realidade apenas re-
tratou uma peça teatral. Vários dos participan-
tes dedicaram-se à tarefa de culpar os outros: 
enquanto o próprio Silva e Luna, fazendo jus 
ao seu alto salário, afirmou que o problema 
estava nos impostos estaduais, deputados de 
oposição culpavam única e exclusivamente 
a Petrobras e o governo federal. A realidade, 
no entanto, é muito mais complexa, cheia de 
nuances e, infelizmente, não oferece perspec-
tivas muito otimistas para que os combustíveis 
fiquem mais baratos no curto prazo.

Que a tributação corresponde a parte sig-
nificativa do preço final dos combustíveis é 
inegável. O ICMS, estadual, além de PIS, CO-
FINS e Cide, que são federais, correspondem 
a algo entre um quarto (no caso do diesel) e 
quase metade (no caso da gasolina) do valor 
pago na bomba – um efeito perverso de um 
sistema tributário que onera demais a produ-
ção e o consumo. Também não há questiona-
mento sobre o fato de o ICMS ter peso bem 
maior que os tributos federais na composição 
do preço final do combustível. 

E, como os impostos federais têm valor 
fixo para cada metro cúbico, enquanto o ICMS 
é cobrado como porcentagem do preço do 
combustível, quando o produto fica mais caro 
na bomba o valor em reais da Cide e do PIS/
COFINS permanece o mesmo, enquanto o do 
ICMS sobe, mesmo que os governos não me-
xam nas alíquotas – e, de fato, elas têm se man-
tido estáveis no passado recente. Isso reforça 
a impressão (equivocada) de que os estados 
estariam “aumentando os impostos” sobre os 
combustíveis, transformando governadores em 
vidraças óbvias. Daí a pressão para que os es-
tados reduzam a tributação para deixar os com-
bustíveis mais baratos.

Verdade seja dita por trás da cortina alguns 
fatores realmente decisivos para os aumentos 
recentes dos combustíveis são o preço do pe-
tróleo no mercado internacional – controlado 
pelo cartel da Opep, ou seja, sem influência 
alguma do Brasil – e o real desvalorizado. E 
o barril vem registrando altas constantes des-
de que vários países aumentaram a demanda 
como resultado da recuperação econômica 
pós-pandemia.

Os constantes aumentos se originam na 
política de preços adotada pela gestão da Pe-
trobrás desde outubro de 2016, pelo então 
presidente Michel Temer (MDB), baseada 
no Preço de Paridade de Importação (PPI), e 
que foi agravada com Bolsonaro, com a venda 
de refinarias e de outros ativos da Petrobrás. 
Essa privatização aos pedaços da Petrobrás 
causa reflexos diretos no bolso da população 
não somente nos postos de combustíveis e nos 
revendedores de gás. Isto ninguém irá falar 
publicamente. 

E se tudo é fruto de uma consequência, 
também não podemos deixar de relembrar 
que a Petrobras vem praticando essa política 
de preços baseada na correspondência com o 
mercado externo, justamente para tentar com-
pensar o estrago causado pelos anos de irres-
ponsabilidade, quando a estatal represou seus 
preços de forma populista, sob orientação de 
Dilma Rousseff, e arcou com todos os preju-
ízos desta operação. Como resultado, tornou-
-se a empresa mais endividada do mundo em 
2013, segundo o Bank of America Merrill 
Lynch, e só deixou o posto depois de ado-
tar uma política mais realista de preços. Em 
verdade meus amigos, essa disputa leva a um 
beco sem saída, com uma sucessão de equívo-
cos políticos e administrativos. 

Em outras palavras, se o desafio lançado 
pelo presidente Jair Bolsonaro em feverei-
ro de 2020 – zerar os tributos federais se os 
governos estaduais zerassem o ICMS – fos-
se colocado em prática, os estados teriam de 
abrir mão de uma parcela muito maior de suas 
receitas em comparação com a União; além 
disso, a dimensão dessa renúncia fiscal súbita 
levaria todos os entes a correr risco de viola-
ção da Lei de Responsabilidade Fiscal no pro-
cesso. Muito discurso para esconder o que está 
atrás da cortina. O gás, a gasolina, o diesel e 
até o álcool que não tem nada ver, continuarão 
subindo, subindo, subindo.......

Já não é segredo que tem gente usando le-
nha e até álcool para cozinhar. Porém, pela óti-
ca de especialistas esses reajustes que a gestão 
da Petrobrás vem aplicando não apenas no gás 
de cozinha, mas também no óleo diesel e na 
gasolina podem ser evitados. Basta a empresa 
parar de usar somente a cotação do petróleo e 
do dólar e considerar também os custos nacio-
nais de produção. Afinal, 90% dos derivados 
de petróleo que a gente consome são produzi-
dos no Brasil, em refinarias da Petrobrás. E a 
empresa utiliza majoritariamente petróleo na-
cional, que ela mesma produz aqui. O café está 
no bule, falei e tenho dito.

Comunhão com a Palavra

O combustível caro e as 
respostas simplistas.

É interessante o modo como Deus se interes-
sa em ter comunhão com a sua criação. A Bí-
blia diz que Ele não abandonou o universo que 
fez, mas o sustenta e dele cuida constantemente. 
Além disso, o Senhor se dispôs a ter comunhão 
com os homens, de uma forma muito especial. 
Desde o princípio, Ele ia ao jardim conviver com 
Adão e Eva. Depois, veio na pessoa de Jesus 
Cristo, conviveu com seus discípulos, habitou no 
meio de nós... E deu aos filhos o Espírito Santo, 
consolador que habita com aqueles que creem 
em Jesus (João 14:26).

No versículo de hoje, João testemunha que 
os apóstolos compartilharam conosco o evan-
gelho, tudo o que viram e ouviram de Jesus. A 
comunhão que eles mantiveram com Deus é hoje 
repassada a nós através da Palavra. Que essa 
comunhão com Deus, com o Evangelho e entre 
os cristãos de todo mundo seja mantida também 
com você.

Tenha comunhão com Deus neste dia!
• Conecte-se: Deus está presente, mesmo quan-
do você não está consciente disso! 
• Fale com Ele: oração, louvor, agradecimento 
e pedidos são boas maneiras de se comunicar 
com Deus.
• Esteja ligado na Palavra: Leia, medite, enten-
da e pratique! Busque conhecer a Deus através 
da Bíblia sagrada.
• Ande nos passos dos primeiros discípulos. 
Estude e compreenda o Novo Testamento.
• Reúna-se em uma comunidade cristã: tenha 
comunhão com outros crentes. Encoraje irmãos, 
partilhe a fé, conviva com amor! 

Para Orar:
Senhor, eu te agradeço pela tua Palavra! Ela 

é viva, eficaz e transforma as nossas vidas. 
Ajuda-me a ler, compreender e praticá-la 

com dedicação e empenho. Que eu cresça e 
permaneça em comunhão contigo todos os dias, 
por meio do conhecimento de Jesus Cristo. Que 

a Palavra seja luz para minha vida e sempre 
me dirija para estar mais junto do Senhor. Em 

nome de Jesus! Amém.

EDITORA PONTO A PONTO DE MARILIA.
CNPJ: 29.482.184/0001-55

CORREsPONDENTE: Press Mananger / são Paulo
Rua Nestor de Barros 116 sala 72, Vila santo Estevão – são Paulo – sP

PRODUÇÃO: JORNAL DO ONIBUs DE MARILIA
EDITOR REsPONsÁVEL:  José Carlos Venâncio ( Kaíto Jrº) MTb=37.142

ENDEREÇO: Rua 09 de Julho, 1001- loja 35 e 35a
shopping Atenas - piso superior / Centro - Marília- sP

EXPEDIENTE

A CIDADE ERA 
ASSIM...

Este era o parque aquático de Marília que 
custou 2 milhões de Reais. 



ESTAMOS EM FESTA!!!
25 anos de existência e 3 anos do site que mais cresce 
no oeste paulista. O melhor conteúdo para os melhores 

leitores, porque inovar é preciso. 

IN FOCO
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Finalmente chegamos ao mês de outubro 
2021. Estamos comemorando o terceiro ano 
de atividades de nosso site, que atendendo 
à pedidos para preencher uma lacuna ainda 
vazia, foi disponibilizado oficialmente aos 
internautas no dia 16 de outubro de 2018. 
Como todos sabem, o mesmo se tornou a 
menina dos olhos EDITORA PONTO A 
PONTO, que passou a ser nosso principal 
produto de veiculação de notícias e repor-
tagens mantendo o foco de um JORNALIS-
MO INDEPENDENTE E IMPARCIAL. 

No entanto, não podemos esquecer o 
que nos trouxe até a data em supra; a versão 
impressa que, até hoje ainda é cobrada por 
alguns leitores. Ocorre que a mesmo já não 
circula devido a pandemia, que acabou nos 
forçando a se adaptar ao “novo normal” e 
IMPLANTAR DE FORMA INÉDITA,  A 
VERSÃO DIGITALIDADA, com pionei-
rismo no interior paulista, também com uma 
periodicidade mensal em um formato ex-
perimental de JORNAL / REVISTA como 
material de apoio do SITE, hoje, um dos 
mais acessados diariamente segundo nú-
meros oficiais do analítico do Google, não 
abrindo mão de sua proposta em garantir às 
famílias marilienses,  sobretudo às de me-
nores recursos, o direito à informação com 
qualidade e credibilidade.

Com muita alegria e ao mesmo tempo 
com gostinho de quero mais, o JORNAL 
DO ÔNIBUS de MARÍLIA, se sente li-
sonjeado de já ter sido acessado por mais 
de MEIO MILHÃO DE PESSOAS em um 
curto espaço de tempo, segundo o analítico 
do Google. 

O JORNAL DO ÔNIBUS MARILIA foi 
criado oficialmente em 31 de julho de 1996 
e, após um grande sucesso e repercussão 
de público com retorno garantido aos seus 
investidores foi obrigado a interromper sua 
trajetória no início de 97 por razões e res-
trições políticas, já começava aqui a perse-
guição que sofremos até hoje. Em novembro 
2015, foi ensaiada o seu retorno, com uma 
nova roupagem e design diferenciado, po-
rém com novos impedimentos políticos e 
trapaça de um dos sócios que acabou sendo 
cooptado pelo sistema, o que acabou inviabi-
lizando a continuidade de nossos trabalhos.  

A volta ao mercado atendeu a inúmeros 
pedidos e preencheu uma lacuna ainda vaga 
desde a sua forçada interrupção justamente 
por trabalhar com um público especifico que 
é justamente a classe trabalhadora. A sua 
versão imprensa que, na época possuía uma 
periodicidade mensal se apresentava com 
um novo formato e estilo de diagramação, 

trazendo o conceito dos tabloides gratuitos 
europeus e americanos, distribuídos nos 
metrôs e terminais de transporte coletivo de 
Curitiba, Belo Horizonte, Cuiabá, Campo 
Grande, Sorocaba, a capital São Paulo (Jor-
nal O METRO) e outras.

A Mão de Deus e nossa persistência 
culminaram com nossa volta definitiva em 
setembro de 2017 e, desta feita com o desa-
fio de enfrentar os poderosos custe o custar 
e na luta por uma cidade cada vez melhor.  
Dentro deste propósito retornamos com uma 
tiragem de 10 mil exemplares impressos e 
distribuídos no terminal urbano, no intermu-
nicipal e nos principais corredores comer-
ciais da cidade. Porém, passados 12 meses, 
a cobrança dos leitores e a necessidade de 
uma interação mais próxima culminou com 
o lançamento histórico do SITE que chegou 
para dar uma sacudida positiva no segmento 
na cidade de Marília e de toda a região. 

O JORNAL DO ÔNIBUS MARILIA, 
não possui vínculos políticos e continua 
pautando por esta linha valorosa de racio-
cínio. Seu editorial busca levar ao leitor a 
notícia de forma imparcial, e com maté-
rias elencadas pela massa de usuários que 
utilizam ônibus na cidade desde o esporte, 
política, cidade, variedades e colunas espe-
ciais que levam desde o entretenimento até 

a formação cultural de uma forma sadia e 
diferente em um tempo estimado de leitura 
de no máximo 20 minutos, pois é produzi-
do no sistema “reader’s digest” com textos 
curtos. O site segue a mesma linha editorial.

Neste nosso terceiro aniversário, prepa-
ramos um verdadeiro pacote de novidades, 
desde o JORNAL DIGITALIZADO que se 
tornou oficialmente UM JORNAL REVIS-
TA de apoio ao site e COM UM CONTE-
ÚDO COMPLETAMENTE DIFEREN-
CIADO DISTRIBUÍDOS AGORA EM 20 
PÁGINAS ELABORADAS COM MUITO 
CARINHO PARA VOCÊS.

Além de novas categorias de noticia 
como; MEU CONDOMÍNIO, ROSA CHO-
QUE e OUTRAS, nos sentimos lisonjeados 
em mais uma vez sair na frente para se tor-
nar O PRIMEIRO JORNAL INCLUSIVO 
DA REGIÃO, contemplando um público 
até então esquecido, os surdos, com a im-
plantação da LINGUA DE LIBRAS em 
uma parceria com o GOVERNO FEDE-
RAL e uma FACULDADE DO ESTADO 
DA PARAÍBA. E não para por ai... estamos 
preparando mais novidades. 

Como diferencial, o JORNAL DO ÔNI-
BUS de MARÍLIA, enquadra-se na impren-
sa de inspiração independente. Nos seus 

objetivos editoriais, privilegia as questões 
familiares, estando atento aos diferentes 
contextos onde estas se desenrolam: ques-
tões sociais, humanitárias, de saúde, varie-
dades em geral e cenário político, de âmbito 
local, nacional e internacional. 

Uma preocupação muito grande é com 
o seu quadro de apoiadores, que acreditam 
na linha diferenciada do jornal e realizam 
investimentos publicitários reconhecendo 
o esforço realizado para apresentar um jor-
nalismo de qualidade com o consequente 
feed-back do leitor. Por esta razão, procu-
ra em seus textos expressar a verdade dos 
fatos, com toda a transparência que se faz 
necessário e é característica dos bons pro-
fissionais. Aqui, não tem cópia e cola para 
favorecer a interesses políticos. A autenti-
cidade e criatividade são marcas de nossa 
redação que abre exceção apenas para ma-
térias enviadas por agências de notícias ou 
assessorias de empresas.

O JORNAL DO ÔNIBUS DE MARI-
LIA, honra-se em respeitar os princípios 
deontológicos de TODOS os veículos de co-
municação de Marília e da ética profissional, 
assim como a boa-fé dos leitores. Apenas, 
lamenta que alguns companheiros de profis-
são, e já conhecidos POR CONDENAÇÕES 
no circuito dos tribunais, procuram de todas 
as formas denegrir e macular a imagem de 
um jornalismo tão sério e transparente como 
o praticado diariamente pela EDITORA 
PONTO A PONTO, que conquista uma fatia 
cada vez maior de leitores, graças a qualida-
de das matérias apresentadas. 

Garantimos objetividade e fidedigni-
dade no tratamento de factos noticiosos. 
Por fidelidade à sua identidade e natureza, 
permite-se recusar qualquer peça publicitá-
ria que não dignifique a pessoa humana e 
sobretudo a vida e a família. A valorização 
de nossos clientes é traduzida justamente 
na verdade dos textos de apresentação de 
seus produtos e seus respectivos estabeleci-
mentos comerciais. 

Nosso compromisso é com a verdade, 
com a transparência e por esta razão pos-
sui uma conduta independente em sua linha 
editorial. O fruto deste trabalho, está aqui, 
nesta edição comemorativa de aniversá-
rio com a apresentação do novo design de 
nosso SITE. O JORNAL DO ÔNIBUS DE 
MARILIA, é comprometido com você, lei-
tor e leitora. Obrigado povo de Marília e re-
gião. Obrigado internautas de todo mundo 
que acessam o SITE QUE FALA A LIN-
GUAGEM DO POVO. Juntos somos mais 
fortes!!!

Redação do Jornal do Ônibus, Shopping Atenas
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CAMINHADA FORÇADA:
Para economizar e fugir da indústria da multa, motoristas 
buscam alternativas de estacionamento. Número de vagas 

controladas é maior que cidades como Campinas e Taubaté.

ACONTECE MARÍLIA I

Desde que o JORNAL DO ÔNIBUS DE 
MARILIA, abriu espaço para que os moto-
ristas e consumidores pudessem expressar 
suas opiniões sobre a nova zona digital de 
Marília, uma reclamação é unanimidade, os 
já famosos parquímetros que apresentam 
problemas rotineiramente e a constante fal-
ta de agentes nas ruas, que só aparecem se 
por acaso você virar as costas. Parece algo 
mágico. A cobrança do estacionamento 
rotativo passou a ser obrigatória há quase 
dois mês, no dia 15 de agosto e desde 15 
de setembro, não tem conversa, a multa está 
valendo e olha que está rendendo bastante. 
Você teoricamente não tem escapatória.

Desde a sua implantação foram arreca-
dados R$ 154,4 mil, ou seja; uma média de 
R$ 3.357 por dia em Marília nos 45 dias en-
tre 15 de agosto – quando a cobrança passou 
a valer, conforme o cronograma oficial – até 
o dia 30 de setembro. O curioso é saber que 
apenas 10% do valor arrecadado fica com a 
Emdurb (Empresa Municipal de Mobilida-
de Urbana) e o restante fica para a empresa 
responsável pela operação, no caso a Rizzo 
Parking, que pelo visto em praticamente um 
ano terá arrecadado o que pagou para explo-
rar o serviço por 15 anos. E olha que existe 
a expectativa de um aumento de ao menos 
15% na arrecadação com o serviço já com a 
chegada do final do ano.

Outra curiosidade é que a Rizzo pa-
rking, “ganhou” absurdamente o direito de 
explorar 3.000 vagas de estacionamento em 
uma cidade com 240 mil habitantes e, com 
graves problemas de mobilidade urbana por 
falta de planejamento. Em pesquisa realiza-
da pela nossa reportagem como comparati-
vo em outras cidades, mesmo com uma po-
pulação maior, constatamos que o número 
de vagas é bem menor. E fica esta pergunta; 
por que a volúpia por um número tão ex-
pressivo de vagas para se arrecadar? 

Pegamos como exemplo a cidade de 
Taubaté com 320 mil habitantes, onde fo-
ram disponibilizadas 1.100 vagas para 
estacionamento rotativo. Já na cidade de 
Campinas, considerada a segunda capital do 
estado, foram colocadas à disposição 1.900 
vagas para uma cidade com 1.223.237 pes-
soas. Fora isto, ainda temos a sensibilidade 
de alguns gestores que criaram as importan-
tes vagas solidárias. 

Em um passeio por Umuarama (PR) ob-
tivemos a informação de que por orientação 
do prefeito Celso Pozzobom, a Diretoria de 
Trânsito (Umutrans) implantou cerca de 20 
vagas livres de cobrança. Sinalizadas com 

com uma média de 5 horas. Se multiplicar-
mos, irei gastar R$ 440 reais nos dias de se-
mana e mais R$ 80,00 reais aos sábados, ou 
seja; R$ 520,00 reais por mês, se eu quiser 
estacionar próximo ao trabalho. Com isso, 
eu deixo a 8 ou 10 quadras daqui e venho 
caminhando, torcendo para não chover na 
hora da entrada e da saída”, concluiu.

Como se vê, para quem precisa ir à re-
gião central da cidade frequentemente, 
a demarcação das zonas azuis até ajuda. 
Isso porque muitas vagas eram utilizadas 
por pessoas que trabalham na região, ocu-
pando o espaço durante o dia todo. Agora, 
com o estacionamento rotativo, é possível 
permanecer somente duas horas nas vagas. 
No entanto, o que constatamos é que, até 
mesmo os consumidores estão fugindo da 
zona azul. O comerciante G.D.L, 58 anos 
aprovou o estacionamento rotativo, porém 
com ressalvas; “ Isto para nós é importan-
te para acomodar os consumidores, embora 
sejam inúmeras as reclamações por falta de 
agentes e parquímetros que não funcionam. 
O estresse acaba afastando o pessoal. Penso 
que faltou planejamento”, comentou. 

Já o porteiro D.P.Q., 27 anos, não teve 
uma boa experiência com a área azul. De-
pois de estacionar, ele teve dificuldades em 
achar um parquímetro ou um fiscal. Porém, 
quando retornou ao veículo, havia recebido 
uma notificação para regularizar a situação.

Rodei muito atrás de um parquímetro, 
mas estavam com defeito, mesmo ainda 
sendo dentro do horário de funcionamen-
to. Fiquei sem saber o que fazer. Podia ser 
melhor sinalizado onde fica os parquímetros 
ou os pontos de venda de tickets. Nem todo 
mundo tem o aplicativo — recorda Douglas.

Enfim a bagunça continua e, em uma 
análise superficial, a impressão que se tem 
é que a administração municipal acabou por 
dar um tiro no pé, pois, é notório que, o des-
contentamento é maior do que a aprovação. 
Uma quantidade absurda de vagas controla-
das pelo estacionamento rotativo, com um 
preço salgado para a realidade econômica 
do momento e sem uma política humanitá-
ria ou solidária para quem não vai utilizar 
a vaga por pouco tempo. Confira alguns 
estacionamentos alternativos que surgiram 
em locais inusitados, como por exemplo ao 
redor da igreja São Bento e inúmeras ruas 
fora da zona azul. Resta a torcida para que 
a fome para se arrecadar, placas de proibido 
estacionar comecem a aparecer de uma hora 
para a outra, como já denunciaram em nossa 
redação. Só Deus na causa. 

faixas em verde e branco, as vagas se des-
tinam às paradas rápidas. O motorista deve 
ficar atento às regras – observar o tempo 
limite (no máximo 30 minutos) e manter o 
pisca alerta ligado.

E já que citamos a cidade de Taubaté, a 
Prefeitura de lá também implantou no início 
de setembro 70 vagas de Zona Azul gratui-
tas. As ‘Vagas Solidárias’ tem limite de uso 
de 30 minutos por motorista de forma gra-
tuita. De acordo com a prefeitura, a medida 
é para fomentar o comércio. A cidade vol-
tou a cobrar o estacionamento rotativo em 
março deste ano, com a retomada de ativi-
dades pelo Plano SP.

De acordo com a gestão, o motorista 
vai poder estacionar de forma gratuita nos 
locais indicados por até uma hora por dia - 
dividida em dois tempos de meia hora cada, 
entre os períodos da manhã e tarde. O núme-
ro representa cerca de 6% das 1,1 mil vagas 
de Zona Azul da cidade. Para o uso gratuito, 
o motorista deve fazer a ativação pelo apli-

cativo da empresa que presta o serviço de 
estacionamento rotativo na cidade.

MOTORIsTAs EsTÃO FUGINDO DA 
ZONA AZUL PARA ECONOMIZAR.

Em um passeio pelas principais ruas da 
cidade, encontramos diversos veículos esta-
cionados em locais alternativos para evitar 
a cobrança. Segunda a vendedora G.K.S, 34 
anos, é preferível dar uma caminhada de ma-
nhã do que pagar a zona azul; “ Eu coloco 
tudo na ponta do lápis, e para mim o orça-
mento não permite se dar ao luxo de pagar. 
Eles deveriam criar um valor social para tra-
balhadores e comerciários”, comentou.

Já o técnico em informática, R.L.S de 28 
anos, nos fez um cálculo de amostragem; “ 
hoje tudo você tem que levar para a calcu-
ladora e ver se vale a pena. Eu trabalho de 
segunda a sábado, então, são 26 dias úteis. 
De segunda a sexta são 22 dias X 10 horas 
de estacionamento e aos sábados são 4 dias 

Em um passeio pelas principais ruas da cidade, encontramos diversos veículos 
estacionados em locais alternativos para evitar a cobrança.
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UM PASSO À FRENTE: 
Semana acadêmica dos cursos de Engenharias da 

Unimar destaca as inovações tecnológicas e robótica.

ACONTECE MARÍLIA II

O Programa A utilização de tecnologia 
nas empresas e indústrias é cada vez mais 
uma necessidade. Automação, inteligência 
artificial, entre outras inovações ganham, 
cada vez mais, espaço nas linhas de produ-
ção. Buscando o aperfeiçoamento dos futu-
ros profissionais, a Semana Acadêmica dos 
cursos de Engenharias contou com palestras 
e workshops que transmitiram os mais atu-
ais conhecimentos, visando o desenvolvi-
mento de novas habilidades.

De acordo com o coordenador dos cur-
sos de Engenharias da Unimar, Tercílio 
Coutinho, o avanço da tecnologia é uma 
realidade, sendo preciso preparar os futuros 
profissionais para estes desafios. “Acredi-
tamos que a cada dia, será mais intensa a 
utilização de tecnologia em todos os setores, 
principalmente nas engenharias. Por isso, 

preparamos estas atividades para que nossos 
alunos saiam na frente”, destaca.

Os cursos de Engenharias da Unimar 
contam com laboratório de robótica equi-
pado com robôs industriais de última ge-
ração, utilizado em grandes montadoras de 
veículos e indústrias. Equipado em parceria 
com o Grupo Robótica SP, os equipamentos 
fazem parte do processo de aprendizagem 
dos alunos, que recebem treinamento espe-
cializado da empresa parceira. “Somos uma 
Instituição de Ensino que possui robô in-
dustrial em nossos laboratórios, já pensando 
neste aporte de conhecimento e de atuação 
de mercado”, destaca.

Durante a semana, os acadêmicos as-
sistiram a palestras com renomados profis-
sionais, atuantes no mercado de trabalho, e 

participaram de workshops. Uma das ativi-
dades envolveu robôs industriais. Os alunos 
aprenderam sobre sua utilização e, depois, 
tiveram a oportunidade de manusear os 
equipamentos.

Ainda segundo o coordenador, a intera-
ção com os robôs foi uma grande oportuni-
dade de aprendizagem. “Os alunos interagi-
ram com os robôs e ficaram impressionados 
com a tecnologia. Nós, do curso, buscamos 
incentivá-los para que desenvolvam habili-
dades nesta área porque está em crescimen-
to constante”, complementa.

O diretor do Grupo Robótica SP, o enge-
nheiro Carlos Forte, ministrou uma das pa-
lestras e destacou a importância de possuir 
este conhecimento, principalmente para os 
futuros profissionais. “A utilização da ro-

bótica industrial é um caminho sem volta. 
Cada vez mais, a indústria depende desta 
tecnologia, por ser uma questão de sobrevi-
vência no sentido de qualidade e eficiência 
para todos os segmentos. E este crescimento 
impacta a geração de vagas de trabalho, por 
isso é preciso estar preparado”, ressalta.

Para o acadêmico do 6º termo de Enge-
nharia de Produção Mecânica, Gabriel Me-
deiros Nonato, a qualidade da semana vai 
ser um diferencial em seu currículo. “Foi 
uma semana muito bacana porque, além da 
teoria, vivenciamos na prática a utilização 
destas tecnologias. Foi um momento mui-
to importante para meu desenvolvimento e 
despertou, em mim, a curiosidade de querer 
aprender mais. Sem dúvida, sairemos mais 
preparados para o mercado de trabalho’, 
destaca.
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Objetivo é reunir informações sobre 
estrutura, serviços, estabelecimentos 

comerciais e viações que operam no local. 

Antes de mais nada, é importante desta-
car esta foto do terminal intermunicipal de 
Campo Grande que nos lembra sim a nossa 
rodoviária. O grande detalhe é que, como se 
vê na foto, a administração da capital mato-
grossense implantou as proteções em vidro 
super-resistente para proteger seus passa-
geiros das intempéries do tempo, como ven-
tanias e chuvas torrenciais. Em Marília tal 
solicitação já foi realizada pelo M.P, mas, 
infelizmente foram adotadas apenas medi-
das palhiativas. Em dias de chuva e vento, os 
passageiros são obrigados a se esconder atrás 
da sala de espera ou no seu interior.  Será que 
ninguém vai abraçar a causa de proporcionar 
mais segurança para os passageiros no termi-
nal rodoviário do chapéu mexicano???

Enquanto isso a modernidade e vontade 
de estar mais próximo do cidadão se espelha 
em outros ares. A concessionária do Termi-

Terminal Rodoviário de Campo 
Grande (MS) disponibiliza novo 

site para passageiros.

Estado repassa 2,8 milhões para reforma do Terminal 
Rodoviário Turístico de Ribeirão Pires (SP).

Prefeitura estima que licitação para 
contratar empresa responsável pelas 

obras seja feita em 90 dias

Enquanto Marília ainda sofre com um 
terminal urbano totalmente ultrapassado 
e um terminal intermunicipal carente de 
uma reforma que volte a torna-lo uma atra-
ção turística como no início outras cidades 
acabam conquistando recursos importantes 
para viabilizar tais reformas. Isto mostra 
mais uma vez a falta de liderança política 
na região com potencial de conquistas e por 
um outro lado, a escassez de projeto que 
possibilitem a captação de investimentos.

O DADE (Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias) da Secre-
taria Estadual de Turismo de São Paulo 

Equipamento transforma a luz solar 
em energia elétrica e pode gerar uma 

economia de 83,56% de combustível para 
esta função, segundo empresa.

Se pelos lados de Marília o usuário do 
transporte coletivo é obrigado a enfrentar 
aglomerações em ônibus com pouco con-
forto e ainda sem ar condicionado a empre-
sa Itajaí Transportes Coletivos, do Consór-
cio Cidade de Campinas (Concicamp), em 
Campinas, no interior paulista, testa desde 
a semana passada, um novo sistema de ar-
-condicionado 100% elétrico e ecológico, 
que transforma a luz solar em energia elé-
trica e pode gerar uma economia de 83,56% 
de combustível para esta função. Já o tempo 
de manutenção pode ser entre 50% e 80% 
menor em comparação com equipamentos 
tradicionais.

A tecnologia foi implantada num ônibus 
que já estava em operação na empresa, por-
tanto veículo usado, do modelo Marcopolo 
Viale Articulado chassis ônibus Volvo B-
-340M, com capacidade para 50 passageiros 

Itajaí, de Campinas, testa ônibus 
com ar-condicionado que 

funciona com energia solar.
sentados e 83 em pé. O ônibus adaptado re-
cebeu sete equipamentos de ar-condiciona-
do, distribuídos a cada dois metros e meio, 
na parte interna, no teto. A linha com as 
operações é a 2.10 (Terminal Campo Gran-
de/ Shopping Dom Pedro).

A empresa de ônibus informou na ma-
nhã desta quinta-feira, 07 de outubro de 
2021, que não foram necessárias grandes 
alterações na carroceria e que é a primeira 
companhia de transportes urbanos do Brasil 
a testar esta nova tecnologia, que é volta-
da para carros-fortes e ônibus. Por causa da 
pandemia, as primeiras instalações foram 
feitas em carros-fortes. Há cerca de 50 veí-
culos de transportes de valores em operação 
com o equipamento.

Como funciona:
A tecnologia foi trazida ao Brasil pela 

empresa Innovaklim System, uma com-
panhia de inovação nacional com sede em 
Indaial (SC). O ar-condicionado é 100% 
elétrico. Todo o sistema é ligado a baterias e 
aproveita a geração proveniente de sistema 
fotovoltaico de produção de energia instala-
do no veículo e os alternadores originais do 
próprio ônibus.

O equipamento foi homologado pela 
Mercedes-Benz do Brasil, segundo a In-
novaklim. A empresa diz que a troca dos 
filtros dos equipamentos é realizada de ma-
neira simples e rápida. Segundo o motoris-
ta da companhia de ônibus, Ademilson da 
Silva Maximiano, em nota da Itajaí, o uso 
do equipamento é simples, não atrapalha o 
rendimento do motor e todo o sistema é con-
trolado pelo próprio condutor por comandos 
de fácil acionamento.

nal Rodoviário de Campo Grande, no Mato 
Grosso do Sul, lançou recentemente o site 
oficial do Terminal Rodoviário Antônio 
Mendes Canale.

No site, é possível encontrar informa-
ções sobre a estrutura, serviços oferecidos 
pelo empreendimento, bem como a lista 
completa de estabelecimentos comerciais e 
viações que operam no terminal com seus 
respectivos telefones para contato.

Além disso, a parceria entre a admi-
nistradora do terminal e a ClickBus, uma 
plataforma de vendas online de passagens, 
permite que os usuários comprem bilhetes 
rodoviários com antecedência, sem a neces-
sidade de irem pessoalmente aos guichês.

O site também possibilita o envio de su-
gestões, comentários ou dúvidas, por meio 
da central de atendimento ao usuário, e o 
cadastro de currículo para oportunidades de 
emprego no empreendimento.

Para conferir, basta acessar www.termi-
nalcampogrande.com.br.

repassou R$ 2,8 milhões para a reforma do 
Terminal Rodoviário Turístico de Ribeirão 
Pires, no ABC Paulista. Em nota, a Prefei-
tura informou que a verba foi pleiteada pelo 
prefeito Clóvis Volpi.

“O projeto, que está em fase de ajustes, 
vai modernizar o equipamento e proporcionar 
maior comodidade aos usuários. Toda a estru-
tura passará por reforma, desde a parte exter-
na como cobertura, acessos e bicicletário, até 
a parte interna, como banheiros, sistema de 
elétrico e hidráulico, corredores e bilheteria”, 
detalhou a administração municipal.

A estimativa é que a licitação para con-
tratação da empresa responsável pelas inter-
venções seja feita dentro de 90 dias e que as 
obras sejam iniciadas em janeiro de 2022.
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A Regra é clara: Não! Muitos moradores de 
condomínios acham que até as 22h00 é permitido 
fazer todo tipo de barulho, o que não é verdade. 
O barulho sempre deve ser moderado.

Ao contrário do que muitos pensam, não é 
só após as 22h00 que o silêncio deve ser guarda-
do. Após as 22h00, o silêncio deve ser absoluto, 
respeitando-se o período de descanso necessário 
ao ser humano.

Entretanto, mesmo no período diurno todos 
têm o direito ao sossego garantido. É comum 
aquele vizinho comprar seu novo home theater 
e querer testá-lo justamente com aquele show do 
cantor que mais detestamos e achar ainda que 
pode colocá-lo no último volume. Do mesmo 
modo, na área comum. Não é aceitável, de forma 
nenhuma, transformar o churrasco num grande 
show acústico, com guitarras, microfone, caixas 
amplificadoras e tudo mais.

Um dos mais famosos escritores da área 
condominial, o saudoso professor J. Nascimento 
Franco, deixou a seguinte lição sobre o direito ao 
sossego “A poluição sonora constitui grave infra-
ção dos deveres de vizinhança porque prejudica 
o sossego e a própria saúde das pessoas. Todos 

Som alto até as 22 horas, isso pode?

Com o nível dos reservatórios de água 
abaixo do esperado para a época, algumas 
regiões do país já sofrem com períodos de 
racionamento de água. A primavera prome-
te um período de chuvas irregulares com a 
possibilidade de não encher completamente 
os reservatórios. Só para se ter uma ideia, já 
existe o rodízio no abastecimento em Curiti-
ba e na Região Metropolitana. O período de 
abastecimento é de 36 horas, com suspensão 
de até 36 horas. Ou seja, um dia e meio com 
água e até um dia e meio sem água. A me-
dida será implementada em função da falta 
de chuvas, que comprometeu o nível das 
barragens.

Frente a essa situação, muitas questões 
recaem sobre o poder dos síndicos em con-
domínios nesta situação. Ele pode racionar 
o uso de água, já que é um serviço incluído 
no condomínio pago por todos os morado-
res? A resposta é não.

Já a energia elétrica fica a cargo de cada 
apartamento ou casa, porque são cobrados 
em relógios individuais.

Mas quando o assunto é o uso racional 
dos recursos frente a um racionamento hí-
drico imposto pelo Estado, o tema pode, 
sim, ser debatido em assembleia de condo-
mínios. Isso porque já tivemos alguns anos 
atrás a crise hídrica e o racionamento no 
condomínio foram discutidos. Neste caso, 
o condomínio levava para a assembleia e 
discutia, por exemplo, o racionamento du-
rante a tarde do uso da água. O tema vol-
tou à tona neste ano. E a figura do síndico, 
mais uma vez, aparece em destaque, bem 
como um apelo à consciência dos próprios 
vizinhos.

Aliás, a pandemia mostrou que o síndico 

EIS A QUESTÃO:
Gestão condominial pode racionar água ou energia elétrica?

gar a gastar mais de 100 litros de água.
Fique de olho em torneiras pingando e 

vazamento de canos – Ao ser constatado 
algo, procure reparar o quanto antes. Esse 
tipo de problema leva a um alto gasto de 
água, além de, caso não verificado a tempo, 
poder levar a uma infiltração, o que fará com 
que você tenha que gastar muito mais para 
reparar esse problema.

Iluminação – Troque as lâmpadas in-
candescentes por fluorescentes ou de LED, 
que são mais econômicas, além de iluminar 
e durar mais. Não se esqueça de apagar a luz 
quando sair de um ambiente.

Eletrodomésticos – Se você tem um 
aparelho pouco usado, retire ele da toma-
da ou desative o modo stand-by. Junte o 
máximo de roupa suja antes de colocar na 
máquina. Isso evita tanto o desperdício de 
água quanto a energia da máquina. E mais: 
acumule o máximo de roupas possível para 
passar, evitando de ligar o ferro em vários 
dias diferentes.

Importante: lembre-se de começar com 
as peças mais pesadas, deixando as mais 
simples para serem passadas no final, com 
o ferro já desligado, mas ainda aquecido. E 
não menos importante: Para poupar o motor 
da geladeira, faça o degelo com frequência e 
mantenha o fogão longe.

Se todos colaborarem, o seu condomínio 
e o seu bairro como um todo conseguirão 
sofrer menos com os efeitos da crise hídrica.

Consuma de forma consciente! A eco-
nomia dos recursos hídricos deve ser algo 
constante no nosso dia a dia, não apenas em 
tempos de crise. Além disso, é sempre bom 
lembrar, ao economizar você ajuda o plane-
ta e o seu bolso.

possui autonomia quando estiver atuando 
em defesa da coletividade.  O racionamen-
to é questionável do ponto de vista legal? 
Sim, é. Mas é uma forma de tentar equalizar 
os recursos hídricos e elétricos. De fato, é 
melhor racionar do que ter água dia sim e 
outro não.

Para tanto, a famosa empatia com a co-
letividade faz-se necessária. Assim, ao sín-
dico, vale também enviar aos condôminos 
avisos com dicas de como economizar água 
durante o dia, em prol do bem coletivo. A 
exemplo: Tome banhos rápidos – Um banho 

de 15 minutos chega a gastar 135 litros de 
água. Por outro lado, um de 5 minutos che-
ga a gastar 45 litros. Sendo assim, procure 
tomar banhos mais curtos, isso não só eco-
nomiza no gasto de água, como também no 
gasto de energia elétrica.

Feche a torneira quando não estiver 
usando – Essa atitude simples te ajuda a 
economizar 12 litros de água ao escovar os 
dentes ou fazer a barba. Além disso, na hora 
de lavar a louça, retire o excesso de sujeira e 
ensaboe toda ela antes de enxaguar. Lavar a 
louça com a torneira meio aberta pode che-

têm o direito de fazer, ou de não fazer, em sua 
casa o que bem entender, desde que não cause 
nenhuma intranquilidade ou danos a seu vizinho. 
Muitos supõem que o barulho deve ser coibido 
apenas depois das 22 horas. Trata-se de um en-
gano, porque o incômodo aos vizinhos tem de ser 
evitado em qualquer hora do dia ou da noite e o 
barulho excessivo impede o trabalho nas horas 
úteis e o repouso no final do dia. Na medida em 
que lesa a paz e o sossego alheio, o barulho tem 
de ser coibido independentemente do horário em 
que é produzido. ”

Com estas poucas e sábias palavras definiu os 
limites existentes. O problema é que este limite 
passa pelo bom senso. Aquilo que é tolerável para 
uns é um grande incômodo para outros. Na minha 
vivência em condomínio já tive reclamações de 
vizinhos sobre cantos de parabéns, algo extrema-
mente familiar e que ocorre apenas uma vez por 
ano, e que hoje é no vizinho, mas amanhã será na 
sua casa. É necessária compreensão nestes casos.

Bom senso é uma palavra fundamental na 
vida em condomínio e com certeza é 80% (oiten-
ta por cento) das soluções para todos os proble-
mas que surgem.
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Se puder, conheça o Balneário Camboriú.

A bela Balneário Camboriú, no litoral 
Norte catarinense, é quase uma miniatura da 
Cidade Maravilhosa. Além do monumento 
ao Cristo, tem a principal via, a da orla, ba-
tizada de Avenida Atlântica e um teleférico 
que nos remete ao Bondinho do Pão de Açú-
car, com direito a bonitas paisagens com o 
mar de um lado e a montanha de outro. Tem 
até uma Avenida Brasil, repleta de lojas de 
comércio em geral. 

E as semelhanças não terminam por aí. 
No verão, a noite agitada e incrementada 
com bares e grandes casas noturnas, atrai jo-
vens de todo o estado, além dos vizinhos pa-
ranaenses, gaúchos, argentinos e uruguaios, 
que não voltam para as pousadas antes do 
dia amanhecer.

O comércio, que oferece lojas de rua, 
camelódromos e shoppings sofisticados, 
também entretém os visitantes, que en-
contram ainda uma culinária generosa, 
que vai dos frutos do mar ao autêntico 
churrasco gaúcho. 

Quem segue para Balneário Camboriú - 
de crianças a idosos - quer também curtir as 
praias. E elas são dez, para todos os gostos 
e estilos. Na Central, emoldurada por mo-
dernos arranha-céus e restaurantes, o movi-
mento é intenso dia e noite na alta tempora-
da. As boas ondas fazem do cenário point 
dos surfistas, enquanto o calçadão é tomado 
por adeptos da caminhada. 

Seguindo para o Sul, cruzando a cênica 
Rodovia Intermares, os destinos são La-
ranjeiras, charmosa e repleta de bares; do 
Pinho, frequentada pelos naturistas; e Es-

TELEFÉRICO E MIRANTES DO 
PARQUE UNIPRAIAS

O visual perfeito - orla e encostas cober-
tas por verde - é descortinado ao longo do 
passeio de três mil metros de extensão. O 
ponto de partida é a estação Barra Sul e a 
primeira parada acontece na estação Mata 
Atlântica, a 240 metros de altura. Por ali, a 
pedida é caminhar pelas trilhas rumos aos 
mirantes e praticar atividades de aventura, 
como arvorismo, descida de trenó de monta-
nha e ZipRider, uma espécie de tirolesa com 
cadeirinhas. O segundo e último trecho leva 
à praia de Laranjeiras, com águas tranquilas 
e infraestrutura de bares e restaurantes

VIDA NOTURNA EM BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ

A noite em Balneário Camboriú é uma 
das mais agitadas do litoral catarinense. 
Durante o verão, bares e casas noturnas 
concentradas na Avenida Atlântica e Barra 
Sul reúnem jovens de diversos estados bra-
sileiros. Alguns espaços oferecem música 
ao vivo, caso da Wood’s e da Shed Wes-
tern Bar (sertanejo) e Didge Steakhouse 
Pub (rock). 

Já nas concorridas Green Valley e Wa-
rung (essa última fica na cidade vizinha, Ita-
jaí), a música eletrônica impera.

Para ouvir house music, siga para a 2me 
Music Essence. Nos clubes de praia de Es-
taleirinho, as festas embaladas por música 
eletrônica rolam até o dia amanhecer. 

ARVORIsMO, TRENÓ E ZIPRIDER 
NO PARQUE UNIPRAIAs

As atividades radicais são praticadas no 
Parque de Aventuras, que fica na estação 
Mata Atlântica do Parque Unipraias. O per-
curso suspenso do arvorismo tem 12 obs-
táculos como tirolesa, falsa baiana e rapel, 
somando 120 metros de trajeto. Já o trenó de 
montanha - o Youhooo - corta 710 metros 
de mata, atingindo uma velocidade máxima 
de 60 km/h em meio a descidas, subidas e 
curvas sinuosas. 

Mais nova atração do parque (2014), o 
ZipRider é realizado em cadeirinhas presas 
com cabos, semelhante a uma tirolesa (po-
rém, sentado). O ponto de partida é a Esta-
ção Mata Atlântica, a 240 metros de altura, 
de onde se desce por 750 metros em meio 
à mata. A velocidade média de 60 km/h. 
Além da emoção, é possível apreciar a bela 
paisagem da praia de Laranjeiras, ponto fi-
nal do passeio. O ZipRider é projetado para 
frear automaticamente garantindo uma ater-
rissagem segura e tranquila.

Além das atividades, o parque oferece 
trilhas ecológicas e mirantes espalhados por 
uma área de 60 mil metros quadrados.

taleirinho, indicada para quem busca sosse-
go absoluto, mesmo no verão. Ao Norte, a 
praia dos Amores reúne a turma do surf e os 
banhistas em perfeita harmonia.

Balneário Camboriú é pródiga também 
com os ecoturistas, que lá encontram cená-
rios ideais para apreciar a natureza e praticar 
atividades ao ar livre. No Parque Unipraias, 
que compreende as três estações por onde 
passa o teleférico, há trilhas para caminha-
da, trenó de montanha, circuito de arvoris-
mo e o ZipRider, uma variação da tirolesa 
super emocionante!

Balneário Camboriú abriga dez praias e 
oferece opções para todos os estilos. A praia 
Central, emoldurada por grandes edifícios, 
fica lotada na alta temporada, reunindo de 
famílias a surfistas. As famílias também 
marcam presença ao Sul, em Laranjeiras, 
com águas calmas e boa estrutura. Na mes-
ma estrada, uma boa pedida é Estaleirinho, 
com day clubs que recebem DJ´s internacio-
nais no verão. Na mesma rota, os naturistas 
também têm sua praia, a do Pinho. O acesso 
para as praias do Sul é feito pela Rodovia 
Interpraias, uma bela estrada panorâmica 
com 16 quilômetros de extensão. 
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VITRINE

FACÃO GLOBAL:

Após Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães, 
jornalistas começam a ser demitidos.

do cortes em sua folha de pagamento. Na 
sexta-feira, 8 de outubro, o jornalista Al-
berto Gaspar acabou se pronunciando após 
ser demitido depois de 39 anos de serviços 
prestados à emissora. Gaspar se despediu do 
antigo trabalho e agradeceu aos colegas de 
profissão. 

Em texto publicado pelo colunista Flavio 
Ricco, o jornalista disse: “Claro que é triste 
perder tudo isso, de repente. E não só para 

Após as demissões do ator Lázaro Ra-
mos e a atriz Ingrid Guimarães que anun-
ciaram oficialmente a saída da Rede Globo 
o depto de jornalismo começa a receber a 
visita do cartão vermelho. Nas redes sociais, 
Lázaro publicou um vídeo falando da des-
pedida após 18 anos e dos sonhos quando 
entrou na Globo. 

Ingrid Guimarães passou 28 anos em 
parceria com a emissora carioca. Seu primei-
ro trabalho foi em 1993, na novela Mulheres 
de Areia. Ambos agora estão desenvolvendo 
projetos para a Amazon Prime Video.

E mais uma famosa atriz não está mais 
na Globo. A atriz Nathalia Dill foi demitida 
após 14 anos na emissora e está arrasada.

De acordo com informações da colunista 
Carla Bittencourt, Nathalia Dill era contrata-
da da Globo desde 2007 quando estreou em 
Malhação e não teve o contrato renovado.

E a Vênus Platinada segue se ajustando 
com a nova realidade econômica e fazen-

VENOM - TEMPO DE CARNIFICINA:

Tempo de Carnificina: Andy Serkis revela se 
aquele personagem realmente morreu.

Venom - Tempo de Carnificina está fa-
zendo bons números em sua bilheteria, pois 
o público estava ansioso para conferir a nova 
aventura do simbionte que vive em Eddie 
Brock (Tom Hardy). Dessa vez a dupla en-
frenta mais vilões perigosos, principalmente 
o serial killer Cletus Kassady (Woody Har-
relson), que se torna hospedeiro do temido 
Carnage (no original). Além de uma cena 

pós-créditos que está fazendo os fãs surta-
rem, o final do filme parece ter uma morte 
chocante. Para entender melhor, vamos dar a 
palavra para o diretor Andy Serkis:

QUEM MORREU EM VENOM: 
TEMPO DE CARNIFICINA?

Após morder o braço de Eddie Brock, 
Cletus Kassady acaba se transformando no 

algo que pode voltar a vida. Eu sempre digo 
que ninguém morre realmente.”

VENOM 2 VAI TER
CONTINUAÇÃO?

Já em bate-papo com o portal Screen-
rant, Andy Serkis fala que tem ideias para 
novas histórias envolvendo Venom. Inclu-
sive, ele cita o gancho deixado pela cena 
pós-créditos, mas ainda pensa em ir além: 
“Eu sei que todos estão desesperados para 
que Venom conheça o Homem-Aranha. 
Mas eu acho que existe algo interessante 
em alguns dos outros supervilões que re-
sidem em Ravencroft. Há um terreno tão 
fértil para ser descoberto lá. Eu gostaria de 
brincar com isso. Quem poderia escapar 
desse lugar?”

Vale lembrar que o astro Tom Hardy já 
declarou estar aberto para um terceiro filme 
da saga, enquanto a tal comentada cena pós-
-créditos indica a aparição do personagem 
no Universo Cinematográfico Marvel (es-
pecialmente no Multiverso de Homem-Ara-
nha: Sem Volta para Casa). Porém, é impor-
tante ressaltar que a Sony Pictures também 
tem diversos filmes agendados, inspirados 
nos quadrinhos.

vilão Carnificina, que tem as mesmas habi-
lidades (e a fome) de Venom. O assassino 
logo usa seus novos poderes para liberar sua 
amada, a vilã Shriek (Naomie Harris) e os 
dois vão se casar numa catedral, enquanto 
planejam vingança contra seus inimigos. 
Sobra para a dupla de protagonistas enfren-
tar os grandes antagonistas, principalmente 
quando a vida de Anne (Michelle Williams) 
está em perigo.

Por conta do grito supersônico de Shriek, 
Cletus e Carnificina acabam se separando, o 
que dá uma vantagem para Venom, que se 
recupera e come o outro simbionte - além 
de arrancar a cabeça do serial killer. Porém, 
estamos falando do universo dos super-he-
róis, onde os mortos sempre têm chance de 
voltar para uma nova aventura. Pelo menos, 
é isso que indica Andy Serkis, em entrevista 
ao ComicBook:

“Não foi fácil tomar a decisão [de matar 
Carnificina e Cletus], ainda mais quando se 
tem um ator talentoso como Woody Harrel-
son vivendo um personagem tão icônico. 
Mas o fato é que sempre gosto de pensar 
como pode existir uma parte do simbionte 
que não foi devorada por Venom — e pode 
estar perambulando pela fonte da igreja, 

A era digital trouxe muitas mudanças, e mui-
to rápidas, na TV e na mídia, de forma geral. 
Que a pandemia só acelerou. Foi engraçado, 
fazendo matérias em casa, durante um ano e 
meio, ouvir certos elogios de colegas jovens, 
que recebiam meu material, surpresos com 
o desempenho do veterano. “Como você se 
adaptou bem, faz bem. ” Aí eu respondia: 
“experiência é tudo.” Trabalhei nas ruas e 
bastante, em casa, também, no exterior, onde 
representei orgulhosamente a TV Globo, por 
quatro anos. Adorei voltar ao Brasil e à re-
dação de São Paulo, em 2009. E também no 
fim da longa quarentena, agora. Até postei 
no Facebook. Pena que a volta tenha durado 
tão pouco”.

Ari Peixoto, que trabalhou na TV Glo-
bo durante 34 anos, também foi demitido 
nesta semana. Luís Fernando Silva Pinto, 
Fernando Saraiva e Roberto Paiva são ou-
tros nomes que já haviam sido desligados 
da Globo.

mim, pelas manifestações de carinho e de 
certa perplexidade que tenho recebido. Eu 
só tinha sido dispensado uma vez, na vida, 
numa escolinha de inglês onde fui dar aula, 
aos dezoito anos, e faltei duas vezes. Morava 
longe. Duas alunas continuaram tendo aula 
particular comigo. Em todos os meus outros 
empregos, a ruptura partiu de mim, sempre 
por não estar feliz com o que fazia. Nunca 
foi o caso, na Globo. E chegamos ao ponto. 



ROSA CHOQUE
Outubro / 2021Página 10

Estresse causado pela pandemia afeta ciclo menstrual.
Segundo estudo, mulheres com níveis 

mais altos de estresse por causa da 
pandemia são propensas a ter um período 
mais longo e sangramentos mais intensos 

O estresse causado pela pandemia da 
Covid-19 não afetou apenas a saúde mental 
das pessoas. Em mulheres em idade repro-
dutiva ela influenciou também na menstru-
ação. É o que mostra um estudo da Escola 
de Medicina Feinberg, da Universidade de 
Northwestern, que entre julho e agosto de 
2020 analisou mais de 200 mulheres nos 
Estados Unidos e concluiu que mais da me-
tade, cerca de 54%, teve mudanças em seu 
ciclo menstrual após o início da pandemia 
em março do ano passado. 

Segundo a pesquisa, mulheres que ex-
perimentaram níveis mais altos de estresse 
eram mais propensas a ter um período mais 
longo e sangramentos mais intensos se com-
paradas às mulheres com níveis moderado 
de estresse. 

“Sabemos que esse estresse adicional 
pode impactar negativamente nossa saúde e 
bem-estar, mas para as mulheres que mens-
truam, também pode perturbar os padrões 
do ciclo normal e a saúde reprodutiva ge-
ral”, disse Nicole Woitowich, autora prin-
cipal do estudo publicado nesta quarta-feira 

Alerta tendência no mundo da moda! A 
bolsa Swipe Bag, com design minimalista e 
diferentes opções de cores e estampas, virou 
queridinha das fashionistas nas semanas de 
moda no exterior e deve roubar a cena nessa 
temporada.

As tendências de moda para a tempo-
rada da Primavera Verão já começaram a 
aparecer no exterior por conta das semanas 
de moda. Seja nos desfiles ou nos looks das 
fashionistas, não faltam indícios do que ire-
mos ver com frequência em solo brasileiro. 
Dentre as trends, uma bolsa tem se confir-
mado como um verdadeiro hit!

A Swipe Bag, da marca francesa Coper-
ni, está no outfit de diversas modelos e in-
fluenciadoras nas ruas de Paris, na França, 
e Milão, na Itália. Seu design minimalista é 
inspirado no ícone de “deslize para bloque-
ar” dos celulares (por isso o nome Swipe, do 
inglês deslizar).

A bolsa tem modelos confeccionados 
em diferentes materiais, como acetato, cou-
ro e veludo, além de opções com aplicação 
de cristais - para quem quer uma versão 
mais extravagante (e perfeita em looks all 
black). Para quem é fã do animal print, vale 
investir na versão cow print.

Outro diferencial do acessório com si-
lhueta escultural é o zíper 360º localizado 

Conheça a bolsa minimalista que será 
tendência de Primavera/Verão.

28, no Journal of Women’s Health, e pro-
fessora assistente de pesquisa de ciências 
sociais médicas na Escola de de Medicina 
Feinberg, da Universidade de Northwestern. 

Pesquisas anteriores também mostram 
que mulheres que sofrem de doenças psi-
quiátricas como ansiedade e depressão ou 
passam por situações traumáticas como aci-
dentes, fome ou desastres naturais  também 
apresentam irregularidades em seus ciclos 
menstruais. 

“Pela natureza sem precedentes da pan-
demia e seu impacto significativo na saúde 
mental, esses dados não são surpreendentes e 
confirmam muitos relatos anedóticos na im-
prensa popular e nas redes sociais, afirmou 
Woitowich. Desde o início da pandemia, as 
mídias sociais são os principais meios em 
que as mulheres compartilham dúvidas e 
preocupações sobre seus ciclos menstruais. 

A abordagem pela comunidade de pes-
quisa biomédica, porém, é recente. “A saú-
de reprodutiva não deve ser ignorada no 
contexto do COVID-19”, disse Woitowich. 
“Já estamos vendo os efeitos em cascata do 
que acontece quando deixamos de conside-
rar esta importante faceta da saúde da mu-
lher, já que muitas agora estão experimen-
tando irregularidades no ciclo menstrual”, 
acrescentou. 

nas alça. Em multimarcas de todo o mun-
do, ela encontra-se à venda no shape tradi-
cional, o tote, e também no baguette, mais 
alongado horizontalmente.

Mais uma diferenciação possível é no 
tamanho - míni, médio e grande. No Brasil, 
ela custa em média entre R$ 4 mil a R$ 6 
mil, podendo variar em função do tamanho 
e acabamento. Um verdadeiro investimento 
fashion!

IT-BAG TEM FÃs COMO DUA LIPA 
E GIGI HADID

A Coperni, marca por trás da bolsa hit, 
tem como cofundadores e sócios Arnaud 
Vaillant e Sébastien Meyer. Os franceses 
a fundaram em 2013, mas a grife engre-
nou mesmo depois de um relançamento em 
2017. Celebs de todo o mundo, como Dua 
Lipa e Gigi Hadid, têm ao menos um dos 
modelos da marca no armário.

E se você achou o nome parecido com 
o de uma figura histórica, não está errado: 
Nicolau Copérnico foi, sim, uma referência 
na hora de os dois decidirem o nome do em-
preendimento. “Ele é o astrônomo que sur-
giu com a teoria de que o sol está no centro 
do universo, e colocamos a mulher e seu 
corpo no centro de nosso trabalho”, apontou 
Meyer anteriormente.
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O encontro foi virtual e faz parte de uma 
série de etapas previstas para aplicação do 
projeto até fim do ano no Município

O prefeito José Fernandes na companhia 
do secretário Municipal de Planejamento, 
Obras e Serviços, Fábio Nossack e da se-
cretária Municipal de Negócios Jurídicos, 
Marina Antunes, participaram no último 
dia 7, de mais uma reunião com a diretoria 
executiva da Companhia ferroviária RUMO 
Logística, responsável pela linha férrea da 
cidade de Assis.

Em encontro virtual, prefeito, secretá-
rios e representantes da RUMO, alinharam 
diversos trâmites burocráticos em andamen-
to, necessários para, em breve, colocar nos 
trilhos a rota turística com trenzinho em 
meio à mata, que sairá da Avenida Glória, 
passando pelo ECOPARQUE, ECOLAGO 
com destino ao bairro Cervinho.

A rota turística é um projeto que faz par-
te do Plano de Aceleração do Crescimento 
de Assis e visa oferecer mais uma opção de 
lazer, pelos trilhos, às famílias assisenses e 
de toda região.

O prefeito José Fernandes fala da sua 
expectativa para realização de mais esse 
projeto na cidade e que há muito tempo es-
tava em sua pauta de ações só aguardando o 
momento ideal para dar sequência. 

“Foram muitos entraves ao longo do 
processo e agora, com todo apoio e acom-

Presente no município há seis anos, o 
Banco de Alimentos de Botucatu neste ano 
de 2021 já recolheu mais de 257 toneladas 
de alimentos que seriam descartados, por 
perderem seu valor comercial, mas que ainda 
apresentam condições nutricionais intactas.

Deste total, mais de 150 toneladas já fo-
ram higienizadas e entregues a 44 entidades 
cadastradas no Banco de Alimentos, benefi-
ciando 490 famílias em situação de vulnera-
bilidade social do Município.

“Fazemos a colheita urbana em diversos 
estabelecimentos comercias como mercados, 
quitandas, feiras livres e sacolões. Contamos 
com a ajuda de 26 doadores. Os alimentos 
são coletados, triados, higienizados e redis-
tribuídos para instituições da Cidade, que re-
alizam a entrega desses kits diretamente para 
as famílias em vulnerabilidade. Com isso 
nosso objetivo principal é de acabar com o 
desperdício e, por conseguinte, com a fome”, 
informou Mariele Coral, nutricionista res-
ponsável pelo Banco de Alimentos.

Semanalmente, as entidades entregam 
para as famílias os kits prontos, já embala-
dos, com aproximadamente 5 kg de alimen-

EXEMPLO:

Banco de Alimentos de Botucatu já arrecadou 
mais de 250 toneladas de alimentos em 2021.

IMPULSIONANDO O TURISMO: 
 Prefeito, secretários e RUMO Logística a todo 

vapor nos trâmites burocráticos para legalizar rota 
turística com trenzinho em Assis.

panhamento dos representantes da RUMO 
Logística e das agências reguladoras res-
ponsáveis, já estamos quase na fase final 
para legalização e autorização do uso des-
ses trilhos.  Um grande sonho que está perto 
de se tornar realidade, pois vamos promover 
mais qualidade de vida e de lazer aos nossos 
moradores, além da valorização dos trilhos 
que são considerados patrimônio histórico 
da nossa querida Assis”, ressalta o prefeito.

Ele reforça que além deste projeto com 
o trenzinho, outra grande ação envolvendo 
os trilhos também está em tratativa junto a 
RUMO e agências reguladoras, a qual prevê 
a urbanização de toda linha férrea que passa 
por dentro da cidade de Assis.

   “Nosso projeto é macro com o obje-
tivo de resgatar principalmente a memória 
do ferroviário em nosso Município, que 
desde sua fundação, faz parte da história 
da cidade. Com a rota turística em ação, 
vamos promover mais cultura e ecologica-
mente, oferecer à população a oportunidade 
de apreciar as belezas naturais, em meio à 
mata, que circundam nosso território assi-
sense”, frisa José Fernandes.

Enquanto o time da Prefeitura aguarda 
a legalização do uso dos trilhos, o secretário 
Municipal de Obras, Fábio Nossack, adianta 
que o trenzinho que irá realizar as futuras rotas 
turísticas já está sendo preparado e seu vagão 
irá permitir viagens para 44 pessoas sentadas. 

tos, contendo frutas, legumes, verduras e 
temperos.

“Esse trabalho do Banco de Alimentos 
colabora com o oferecimento de alimentos 
mais saudáveis às crianças e adolescentes, 
com produtos naturais sem qualquer tipo de 
industrialização. Ficamos muito felizes em 
ver o Banco crescendo, reaproveitando o 
que iria para o lixo, mesmo estando em boas 
condições para ser consumido e poder ajudar 
quem mais precisa. É um trabalho que está 
sendo realizado com muito sucesso”, finali-
zou Rosemary Pinton, Secretária Municipal 
de Assistência Social.

COMO COLABORAR?
Se você é empresário ou produtor no 

ramo da alimentação e tem o interesse de aju-
dar o Banco de Alimentos, entre em contato 
com a instituição e conheça as regras.

sERVIÇO:
Banco de Alimentos

Av. Paula Vieira, nº 704 
Vila Jahu

Fone: (14)3813-9313 / (14) 99895- 8512
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Projeto de lei quer permitir a importação de 
carros usados, veja como funciona.

Hoje, só é possível importar um veículo 
de segunda mão para o Brasil com mais de 
30 anos de uso, para fins de coleção.

Com a pandemia e a escassez de com-
ponentes, os preços dos veículos 0 km dis-
param no Brasil. Até mesmo o valor dos 
carros usados e seminovos subiu. E toda 
vez que o carro fica mais caro no Brasil, 
volta-se a discutir a importação de veículos 
usados para cá.

Hoje, para se importar um veículo para 
cá ele precisa ser 0 km ou ter mais de 30 
anos de fabricação, para fins de coleção ape-
nas. Essa regra é válida desde 1991, quando 
se voltou a permitir a importação de veí-
culos de fora do Brasil, proibidas desde os 
tempos da ditadura.

Ainda em setembro, ocorreu a primeira 
audiência na Câmara dos Deputados para 
a discussão do Projeto de Lei 237 de 2020, 
de autoria do deputado federal Marcel Van 
Hattem (NOVO-RS). A proposta é liberar a 
importação de modelos usados, independen-
temente de sua idade.

O projeto prevê como seria feita a taxação 
e quais seriam as exigências feitas a tais mo-
delos, mas, para entrar em vigor, ainda preci-
sa ser analisado pela Câmara e pelo Senado.

O QUE O TEXTO DIZ?
O texto do projeto de lei prevê que qual-

quer pessoa, física ou jurídica, possa realizar 
a importação de um veículo, seja ele 0 km, 
seminovo ou usado. Porém, faz exigências 
a respeito das normas de emissões e segu-
rança. Os carros deverão ser avaliados an-
tes de poderem ser trazidos para o país, por 
exemplo.

O PL também prevê que os carros usa-

INVADINDO O COMÉRCIO:

Pix saque e Pix troco já estarão disponíveis a 
partir de 29 de novembro.

O Banco Central (BC) anunciou para 29 
de novembro o início do PIX Saque e PIX 
Troco em estabelecimentos comerciais de 
todo o país. O presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, havia sinalizado a 
novidade na primeira quinzena de agosto, 
mas os serviços só foram regulamentados 
no dia 2 de setembro.

Segundo o BC, todos os consumidores 
que tiverem contas em instituições finan-
ceiras credenciadas ao Pix poderão sacar 
ou receber troco em dinheiro, por meio da 
transferência via pagamento instantâneo 
brasileiro. Os serviços, porém, entram den-
tro do limite de oito operações gratuitas por 
mês para as pessoas físicas, que incluem os 
saques tradicionais.

Além de estabelecimentos comerciais, 
poderão oferecer os serviços pequenas ins-
tituições financeiras com rede própria de 
terminais de autoatendimento (ATMs) e 
caixas 24 horas. 

Ao apresentar os detalhes dos novos 
serviços do PIX, Carlos Eduardo Brandt, 
do Departamento de Competição e de Es-
trutura do Mercado Financeiro do BC, falou 
sobre as vantagens, não só para o consumi-
dor, como para os comerciantes. Segundo 
Brandt, o aumento do fluxo de clientes e 
redução de custos, o diferencial competitivo 
e o recebimento de tarifa por transação são 
algumas dessas vantagens.

“A ideia é que tenha toda a flexibilidade 
possível para que essa operação no comércio 
tenha eficiência na numeração do mercado 
e não que a gente imponha isso. Eventual-
mente, se o comércio não tiver dinheiro em 
caixa, não tem problema, basta informar que 
naquele momento o serviço está indisponí-
vel”, disse o porta-voz do BC sobre o tema.

A tarifa por transação citada por Bran-
dt, será entre R$ 0,25 e R$ 0,95, a depender 
da negociação com a instituição de relacio-
namento do estabelecimento. A adesão aos 

serviços, segundo ele, será voluntária.
De acordo com as informações do BC, 

o Pix Saque funcionará de forma bastante 
intuitiva, em três passos simples. Primeiro, 
o cliente deverá encontrar um estabeleci-
mento que ofereça o serviço, terminal de 
autoatendimento do banco ou caixa 24 ho-
ras. Em seguida, realizará a leitura com o 
seu smartphone do código QR gerado. Por 
fim, autenticará o pagamento e receberá a 
quantia transferida, em dinheiro.

A facilidade de expansão do serviço, 
para Campos Neto, além de tornar os saques 
mais acessíveis nas capitais e centro me-
tropolitanos, promoverá a inclusão em pe-
quenos municípios sem agências bancárias. 
“Nessas localidades, a pessoa tem que sair, 
pegar uma van e ir para outra localidade 
(para sacar dinheiro). A gente entende que 
o Pix acabou gerando essa inclusão”, disse 
o presidente do BC, quando anunciou as no-
vas modalidades.

dos importados sejam tributados de maneira 
parelha com os modelos similares produzi-
dos nacionalmente. Para definir o que seria 
um carro parecido, o texto diz que “defini-
-se como veículo similar, aquele que seja 
equivalente em termos de peso bruto total e 
potência, admitidas variações de até 15%”.

Van Hattem argumenta que “ao consu-
midor brasileiro, é permitida a importação 
apenas de veículos novos e, ainda assim, é 
necessário que o comprador se submeta a 

uma série de requisitos burocráticos para ob-
tenção da autorização prévia de importação. 
Na prática, esses requisitos configuram uma 
barreira à entrada de novos agentes, bem 
como um empecilho à competição”, diz.

O parlamentar argumenta ainda que mo-
delos novos e usados oferecidos na Europa 
e na Ásia “garantem melhor segurança para 
os passageiros, agregam mais tecnologia e 
poluem menos” na comparação com os do 
Brasil.

sEGURANÇA é QUEsTIONADA
Durante a audiência, Van Hattem disse 

que os órgãos públicos poderiam se adap-
tar com intuito de poder avaliar se os carros 
usados importados conseguem atender às 
atuais exigências nacionais de segurança e 
emissões.

No entanto, a opinião do deputado não 
foi compartilhada por todos. Daniel Tava-
res, coordenador-geral de segurança no trân-
sito do Denatran, disse que não seria fácil 
analisar se os carros estão estruturalmente 
bons, ou se foram vendidos como sucata em 
seu país de origem.

Também presente nesta audiência ini-
cial, Henry Joseph, diretor de assuntos téc-
nicos da Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores), se 
posicionou contra o projeto de lei. Ele des-
tacou que, para se fabricar um veículo no 
Brasil atualmente, é necessário atender a 
mais de 50 requisitos técnicos, número que 
chegará a 80 a partir de 2035.

Essas normas iriam desde a homologa-
ção de itens de segurança até a maneira e o 
local onde o número do chassi do veículo é 
colocado.

Joseph lembrou ainda que veículos pro-
duzidos em outras regiões, como Europa e 
Ásia, podem não estar aptos às condições 
brasileiras, como a especificidade de nossa 
gasolina, que tem 27% de etanol na mistura, 
além dos componentes de suspensão, que 
podem não aguentar as condições da pavi-
mentação encontrada no Brasil.

Por último, o argumento é que os carros 
importados de fora ainda encontrariam difi-
culdades para serem atendidos em garantia 
ou para se conseguir peças de reposição.
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MUNDO PET

A maioria das pessoas no planeta é destra. 
Elas escrevem e realizam a maioria das 
ações com a mão direita. Mas também 
há quem use a esquerda. E quanto aos 

animais? Existem destros e canhotos entre 
os animais? Eles também têm patas direita 

e esquerda, mas há alguma preferência 
entre eles?

DE ONDE VêM Os DEsTROs
E Os CANHOTOs?

O cérebro de humanos e animais é divi-
dido em dois hemisférios: esquerdo e direito.

No ser humano, o primeiro é responsá-
vel pelo pensamento racional, pela alfabe-
tização da fala e da escrita, pela capacidade 
de analisar, perceber o mundo com a ajuda 
da visão e da audição.

O segundo é especializado em criativi-
dade, imaginação, intuição, desenho. Em 
toda criatura, um certo hemisfério prevalece 
sobre o outro. Depende de qual finitude a 
maioria das ações será realizada.

Os cientistas estão tentando estabelecer 
quais são as diferenças nos animais, depen-
dendo do membro líder.

Existe realmente destros e canhotos en-
tre os animais?

Sim, os animais também apresentam 
uma predominância de hemisférios e a pre-
sença de um membro líder. No momento, os 
seguintes fatos são conhecidos:

TIRANDO AS DÚVIDAS:
 Existem destros e canhotos entre os animais? Confira!

• Entre os gatos, 40% não se separam e 
usam uniformemente as patas, 40% são 
destros, 20% são canhotos;
• Algumas espécies de pássaros durante 
o sono ficam em uma certa perna ou se 
agarram a um galho de árvore com ela, de 
cabeça baixa;
• Quase todos os cangurus são canhotos;
• Muitas espécies de macacos começam 
a mover-se com uma determinada pata, 
também mais frequentemente levam 
objetos com ela e fazem gestos;

• As baleias costumam virar para a 
esquerda durante a caça;
• Os cães também têm patas dianteiras e a 
chance de que o cão seja canhoto ou destro 
é de cerca de 50 a 50;
• Vermes também têm um lado 
predominante.

Mas os polvos me surpreenderam especial-
mente, porque também têm um membro líder! 
Para estudar o mundo circundante, o molusco 
sempre escolhe um dos 4 tentáculos frontais.

GENéTICA
Muitos animais preferem um lado do 

corpo ou outro: sete em cada dez chimpan-
zés são destros, mas quase todos os cangurus 
são canhotos. Quanto à pessoa, as preferên-
cias no sentido da mão direita ou esquerda 
são estabelecidas já na oitava semana de 
gravidez e, a partir da décima terceira sema-
na, o feto prefere chupar o polegar direito 
ou esquerdo.

Os genes podem afetar o destro e o ca-
nhoto, mas não tanto. Assim, os cientistas 
isolaram pelo menos o gene PCSK6 associa-
do à transformação de uma bola de células 
orientadas de forma idêntica em um embrião 
com lados direito e esquerdo distinguíveis.

Mas o fato de apenas 25% das crianças 
com ambos os pais canhotos agirem princi-
palmente com a mão esquerda sugere uma 
influência significativa da educação, do am-
biente e de outros fatores não genéticos.Pes-
quisadores da Universidade de Birmingham 
descobriram que o fato de uma pessoa ser 
canhota ou destra afeta a rapidez com que 
ela é compreendida em linguagem de sinais.

Portanto, absolutamente todas as pesso-
as que falam a língua reagem mais rapida-
mente às informações fornecidas pelo des-
tro. Mas se você olhar apenas para os sinais 
em que ambas as mãos estão envolvidas, 
então os interlocutores canhotos serão mais 
compreensíveis.

Picada de formiga: Como tratar em cães?
Um número considerável de espécies de formi-

gas é dotado de uma picada venenosa. Com isso, elas 
podem picar pessoas ou seus animais de estimação. 
Vamos descobrir como tratar uma picada de formiga 
em cães. A picada de uma formiga não leva a ne-
nhum problema de saúde relevante em cães, mas 
falaremos sobre o veneno das formigas, os sintomas 
mais comuns e o que fazer se elas morderem os cães.

COMO TRATAR UMA PICADA DE 
FORMIGA EM CÃEs

Se você suspeitar que o animal foi picado por 
formigas, a primeira coisa a fazer é afastá-lo do for-
migueiro. Em seguida, sua superfície corporal deve 
ser examinada em busca de formigas, sinais e sinto-
mas de picadas.

Reações leves a uma picada de formiga nem 
sempre requerem cuidados veterinários. Elas não 
causam desconforto severo e também passam natu-
ralmente em um curto espaço de tempo.

Assim, nessas ocasiões, você pode aplicar gelo 
por 5 a 10 minutos na área afetada para acalmar o 
desconforto. Para isso, uma pomada com bicarbonato 
de sódio e água também é comumente usada.

O animal deve ser impedido de lamber a área 
para que não infeccione.

É bom continuar a observar o cão de perto até 

ter certeza absoluta de que os sintomas não estão 
piorando. Se for constatado que a situação está pio-
rando progressivamente, é melhor entrar em contato 
com um veterinário rapidamente.

VENENO DAs FORMIGAs
As formigas são uma família de insetos incri-

velmente diversa e grande – elas respondem por 
até 25% da biomassa animal da TerraConsequente-
mente, o veneno desses animais e como eles o usam 
também variam enormemente.

Apesar disso, as formigas produzem quantida-
des muito pequenas de veneno, variando de 1 a 300 
microgramas por indivíduo. Portanto, uma única pi-
cada de formiga geralmente não representa perigo. 
No entanto, quando dezenas ou centenas de formi-
gas picam a mesma vítima, os efeitos podem causar 
mais danos.

Em qualquer caso, a maioria das picadas de for-
miga não é clinicamente significativa, a menos que 
ocorra uma reação alérgica ou choque anafilático. 
Alguns tipos de formigas cujo ferrão é mais perigo-
so são os seguintes:

sINTOMAs DE PICADA DE FORMIGA 
EM CÃEs

Os cães são naturalmente curiosos, o que pode 

levar a riscos desnecessários ao interagir com ou-
tros animais. Os cães podem ser picados facilmente 
ao cavar em formigueiros, cheirar, pisar nos formi-
gueiros, tentar comer esses insetos ou comporta-
mentos semelhantes.

Portanto, os cães são mais vulneráveis a picadas 
de formigas nas pernas que ficam menos protegidas 
e em contato com o solo, no focinho e em outras 
partes do rosto. Nessas áreas, o veneno pode ser 
mais perigoso.

Na maioria dos casos, a picada de formiga pro-
duz sintomas leves em cães, embora isso dependa 
do número de picadas e da sensibilidade do animal 
ao veneno. Alguns dos sintomas mais comuns são 
os seguintes:
• Irritação na área.
• Inflamação leve.
• Vermelhidão entre os dedos ou em outras áreas 
onde as toxinas foram injetadas.
• Claudicação súbita, incapacidade de se manter 
em pé ou mover a perna.
• Tentativas de morder ou lamber o local da 
picada.

Normalmente, os sintomas mais graves não se 
desenvolvem e os efeitos do veneno passam sem 
complicações. No entanto, sempre existem alguns 
riscos associados às toxinas, especialmente se ocor-

rerem reações alérgicas ou um grande número de pi-
cadas em um curto período de tempo.

PICADA DE FORMIGA:
CAsOs MAIs GRAVEs

A reação anafilática é sempre uma possibili-
dade, embora remota, quando se trata de toxinas. 
O choque anafilático é caracterizado por uma libe-
ração prévia de histamina e outros compostos que, 
entre outras coisas, causam inflamação dos tecidos e 
constrição das vias aéreas. Nestes eventos infelizes, 
o cão pode desenvolver os seguintes sintomas:
• Vômito ou diarreia.
• Urticária e inflamação.
• Fraqueza.
• Dificuldades respiratórias. O animal pode respi-
rar mais rápido do que o normal – mais de 30 respi-
rações por minuto.
• Cor pálida ou roxa (cianose).
• Dor intensa.
• Perda de consciência e possível morte.

As reações excessivas são particularmen-
te irritantes quando ocorrem no rosto do animal. 
Nessas condições, a inflamação pode dificultar a 
respiração ou, em casos extremos, obstruir as vias 
respiratórias.
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WhatsApp muda regra e permite denunciar mensagens.
Anteriormente, só era possível denunciar o 

perfil de um usuário
O WhatsApp alterou sua regra para a de-

núncia de conteúdo, permitindo que, agora, 
sejam denunciadas mensagens específicas em 
uma conversa.

Anteriormente, só era possível denunciar o 
perfil de um usuário e, com a denúncia, cinco 
mensagens mais recentes do chat eram envia-
das para o app de mensagens instantâneas — o 
que continua a valer para denúncias de perfil.

Com a mudança, torna-se possível denun-
ciar mensagens mais antigas de uma conversa, 
seja ela individual ou em grupo.

Em seu site oficial, o WhatsApp afirma 
que, após uma denúncia, “recebe as últimas 
cinco mensagens que o usuário ou grupo de-
nunciado enviou para você. O usuário ou 
grupo não recebe nenhuma notificação. O 
WhatsApp recebe o ID do usuário ou do gru-
po denunciado, e informações sobre quando a 
mensagem foi enviada e sobre o tipo de men-
sagem (como imagem, vídeo ou texto) ”.

O Google anunciou novidades rela-
cionadas à sustentabilidade e ao consumo 
consciente para a plataforma Google Maps 
e seu sistema de buscas. Dentro do Google 
Maps, por exemplo, haverá um sistema de 
rotas sustentáveis, indicando qual o cami-
nho que gasta menos combustível e emite 
menos gases poluentes na atmosfera.

A empresa estima que as rotas susten-
táveis poderão evitar a emissão de mais de 

Google Maps terá rotas 
menos poluentes para 

carros.

Como denunciar uma mensagem
ou um contato

No iPhone:
Para denunciar um contato:

• Abra a conversa com o usuário que você 
deseja denunciar.
• Toque no nome do contato e, em seguida, 
em Denunciar contato.
• Toque em Denunciar e bloquear.
• Observação: quando você faz uma denún-
cia, o WhatsApp recebe as mensagens mais 
recentes que o usuário ou grupo denuncia-
do enviou para você, além de informações 
sobre suas interações recentes com o usuário 
denunciado.

Denunciar uma foto ou vídeo de 
visualização única

• Abra a foto ou o vídeo de visualização 
única.
• Toque em Mais no canto inferior esquerdo.
• Toque em Denunciar contato.

Em smartphones Android:
Denunciar um contato

• Abra a conversa com o usuário que você 
deseja denunciar.
• Toque em Mais opções > Mais > Denunciar.
• Selecione a caixa exibida para bloquear o 
usuário e apagar as mensagens da conversa.
• Toque em DENUNCIAR.
• Observação: quando você faz uma 
denúncia, o WhatsApp recebe as mensagens 

mais recentes que o usuário ou grupo 
denunciado enviou para você, além de 
informações sobre suas interações recentes 
com o usuário denunciado.

Denunciar uma foto ou vídeo de 
visualização única

• Abra a foto ou o vídeo de visualização única.
• Toque em Mais opções > Denunciar 
contato.

Plataforma do governo 
começa a receber queixas 

sobre redes sociais.

As instabilidades, erros, vazamento de 
dados, conteúdo excluído sem nenhuma 
justificativa e golpes em apps como Face-
book e o Instagram podem ser registrados 
na plataforma do governo, a consumidor.
gov. A medida foi publicada na Secretaria 
Nacional do Consumidor (Senacon).

De acordo com o levantamento feito pela 
Senacon – vinculada ao Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública – as reclamações 
de usuários de aplicativos de redes sociais 
aumentaram 300% no período de janeiro a 
julho deste ano. Com isso, as queixas princi-
pais se concentram no registro de perfis fal-
sos utilizando dados pessoais, o compartilha-
mento de dados não autorizados e a cobrança 
por produtos e serviços não solicitados.

“O consumidor acessa, confere o regis-
tro da empresa. Ele então faz a reclamação 
e a empresa tem um prazo de 30 dias para 

um milhão de toneladas de carbono por ano.
O Google Maps vai contar, também, 

com opções de rotas para bicicletas, além de 
mostrar informações sobre serviços de bici-
cletas compartilhadas.

Dentro do sistema de buscas do Google, 
os usuários encontrarão uma página dedica-
da a informações sobre mudanças climáti-
cas e o campo de pesquisa facilitará a busca 
por produtos e serviços sustentáveis.

Empresa estima que as rotas sustentáveis poderão evitar a emissão de mais de um milhão 
de toneladas de carbono ao ano.

se manifestar. Esse canal é importante e traz 
uma taxa de resolução de conflitos de quase 
80% dos casos”, explicou Lilian Brandão, 
diretora do Departamento de Proteção e De-
fesa do Consumidor.

Além disso, a Secretaria-Geral da Presi-
dência da República registrou que existem 
150 milhões de usuários de redes sociais no 
Brasil, o que representa 70% da população.

A falha do sistema na plataforma Fa-
cebook gerou uma notificação por parte 
do Procon do estado de São Paulo, para 
orientar as ações. “O Procon-SP pretende 
identificar as causas da pane geral e punir 
as empresas com multas superiores a R$ 
10 milhões, salvo se houver justificativa de 
evento fortuito, externo e incontrolável, e 
assim fixar responsabilidades para futuras 
ações individuais reparatórias”, pontuou o 
diretor do Procon, Fernando Capez.
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EM TEMPOS DE DESEMPREGO: 

Como gerar renda extra sem sair de casa? 
Confira as dicas!

Agora você pode gerar renda extra sem 
sair de casa. Conheça algumas formas!

Com a taxa de desemprego batendo re-
cordes e chegando a 14,8 milhões de pesso-
as, não ficou nada fácil conseguir um traba-
lho, ou ainda, trocar de emprego. Para isso, 
é necessário equilibrar as contas e encontrar 
meios de gerar renda extra.

Pode não parecer fácil ganhar um di-
nheirinho a mais, mas faz toda a diferença 
no orçamento mensal e para garantir coisas 
do dia a dia na mesa do brasileiro. 

Por isso, separamos algumas dicas de 
atividades que você pode realizar para ga-
rantir aquela renda extra. Principalmen-
te agora, que o período de fim de ano se 
aproxima.

Ficou curioso? Então continue essa lei-
tura aqui com a gente e veja quantas dicas 
você pode aproveitar. 

1. Torne-se um afiliado!
Com a pandemia, as compras online 

se consolidaram como uma das principais 
formas de consumo em todo o Brasil. Ou 
seja, essa é uma ótima oportunidade de 
ganhar renda extra por vendas comissio-
nadas.

Para isso, você pode ingressar em uma 
plataforma de marketing de afiliados e ven-
der produtos como roupas, calçados e até 
mesmo infoprodutos como cursos, e-books 
e apostilas de assuntos de interesse das 
pessoas. 

E o melhor é que para realizar suas ven-
das, basta você se movimentar nas redes so-
ciais. Existem muitos grupos de pessoas que 

compram e vendem, então essa é uma ótima 
forma de se movimentar e ganhar uma gra-
ninha!

2. Venda um infoproduto
Outra possibilidade de ganhar uma 

renda extra se dá através da venda de info-
produtos. Mas, nesse caso, nossa proposta 
é outra! Que tal se você produzisse o seu 
próprio infoproduto e comercializasse na 
internet, hein?

Todos nós temos conhecimentos que po-
dem ser uma vantagem frente aos demais. 
Então, nada mais justo do que utilizar essa 
sua aptidão para ensinar outras pessoas a fa-
zerem de forma parecida, principalmente se 

as pessoas pagarem por isso.
Na internet é possível encontrar diversas 

plataformas como o Eduzz que possibilita 
que seus usuários possam produzir e vender 
infoprodutos na sua plataforma.

3. seja um freelancer
Mais uma possibilidade de gerar renda 

extra de casa é ser um freelancer. Para isso, 
basta anunciar os seus serviços na internet e 
aguardar que outras pessoas se interessem. 
Existem muitas plataformas atualmente em 
que você pode anunciar seus serviços e ofe-
recer o seu preço para desempenhar aquela 
função.

E o melhor, é que existe freelancer de 

tudo: você pode ser um redator, um social 
media, um designer, fotógrafo, um progra-
mador freelancer e pegar variados projetos. 
Com isso, é possível juntar uma boa grana 
para o fim do mês e ainda ganhar experiên-
cia no mercado.

4. seja professor de alguém
Use seus conhecimentos a seu favor! 

Sabe um pouco mais de música ou domina 
uma língua estrangeira? Então essa é a hora 
de se tornar um professor particular. Seja 
dando aulas de violão, ou aulas de inglês, 
o público em geral adora aulas particulares.

Isso porque, normalmente, uma aula 
particular custa menos do que uma matrícu-
la numa escola de música ou em uma escola 
de idiomas, por exemplo.

E mesmo que você não conheça alguém 
próximo de você que se interesse por suas 
aulas, é possível anunciá-las em portais es-
pecializados nesses conteúdos. Assim, você 
pode ganhar uma renda extra fazendo algo 
que goste.

5. Crie um pequeno comércio
Possui uma veia mais artística? Então 

por que não abrir um comércio para vender 
suas produções? Até porque, produtos arte-
sanais valem bastante no mercado de con-
sumo e isso pode atrair a atenção de outras 
pessoas.

E a ideia de comércio serve para qualquer 
segmento: você pode abrir um brechó, um 
restaurante de entrega por delivery, um sex 
shop, comercializar suas ilustrações… São 
infinitas possibilidades de gerar renda extra.

Beneficiários do Bolsa Família têm pior poder de 
compra em sete anos, diz site.

Com o aumento no custo de itens da 
cesta básica, os beneficiários do Bolsa 
Família possuem hoje seu pior poder de 
compra em sete anos. O valor médio do 
benefício é R$ 189.

Diante do atual contexto econômico do 
Brasil, esse valor só permite, em média, a 
aquisição de 30% de uma cesta básica com-
pleta e para uma só pessoa. A informação é 
do portal Metrópoles, que cita o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) para 
dizer que a inflação tem prejudicado mais 
aqueles que possuem pouco ou quase nada.

Segundo a supervisora de preços do 
Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (Dieese), Patrícia 
Costa, esse fenômeno está atrelado às esco-
lhas políticas econômicas do país. “O Brasil 
vem exportando seus principais alimentos 
num volume extremamente alto, e durante a 
pandemia. Então, no momento de uma crise 
sanitária, da qual você desconhece a propor-
ção, você simplesmente continua exportan-
do, quando o certo era diminuir esse movi-
mento, como outros países fizeram. Mas, no 
Brasil, isso não aconteceu, porque aqui tudo 
foi tratado como uma ‘gripezinha’”, critica 
Patrícia.

De acordo com a publicação, o Brasil é o 
quinto, em 37 países, com a maior inflação 
já registrada até agosto. Valor médio só garante aquisição de 30% da cesta básica e para apenas uma pessoa
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MARÍLIA CENTENÁRIA

Marília, Terra dos Dinossauros. Por 
incrível que pareça, sem um Parque 

Temático para explorar.  

Aos poucos deixam a transparecer que 
forças misteriosas lutam para que a cidade 
não se desenvolva. Não vamos nem citar a 
questão de geração de empregos, onde há 
décadas não se instala uma grande indústria 
na cidade, apenas estamos focando o setor 
do turismo. Com as descobertas do pesqui-
sador Wilhiam Navas, Marília já é conheci-
da mundialmente como a cidade dos dinos-
sauros, afinal depois das últimas descobertas 
realizadas na SP-333 ficou comprovado que 
a região realmente foi a milhões de anos, um 
cemitério dessas espécies. 

A única pergunta que fica é; PORQUE 
ATÉ HOJE, EM MARILIA NENHUMA 
AUTORIDADE POLÍTICA ABRAÇOU A 
CAUSA PARA IMPLANTAR UM PAR-
QUE TEMÁTICO DOS DINOSSAUROS 
NA CIDADE?  

Chega a ser cômico o que fazem por 
aqui. Acabaram com Parque Aquático e não 
apresentam nada de novo, a não ser condo-
mínios. Se a cidade se localiza em um es-
pigão cercada de vales e Itambé por todos 
os lados, por que não explorar isto turisti-
camente, já utilizando a logo marca natural 
da cidade? 

É incrível, mas, a natureza contemplou 
a cidade de Marília com a ótima e raríssi-
ma oportunidade de ser a terra dos DINOS-
SAUROS. Indiscutivelmente um tesouro 

para estudantes, investimentos, turismo..., 
mas, voltamos a frisar; forças misteriosas 
vedam os olhos para este grande potencial 
atrativo. Qual será o motivo ??

Nossa reportagem acessou algumas ci-
dades que já possuem este tipo de atração 
e comprovam estar a mil anos luz a frente 
da provinciana classe política que, sequer 
levanta do sofá para buscar parcerias com a 
iniciativa privada procurando viabilizar este 
grande projeto. Nesta e na próxima edição 
estaremos abordando este tema; CRIAÇÃO 
DO PARQUE TEMÁTICO DOS DINOS-
SAUROS, através de parcerias. ESTA É 
MAIS UMA BANDEIRA DA MARILIA 
CENTENÁRIA. Confira alguns exemplos;  

VALE DOs DINOssAUROs EM 
CANELAs (Rs)

O Vale dos Dinossauros, situado na ci-
dade de Canela (RS), é uma homenagem 
à clássica aventura “Jurassic Park: O Par-
que dos Dinossauros”, dirigida por Steven 
Spielberg em 1993.

Inaugurado em julho de 2014 em uma 
área de mata de cerca de 35 mil metros, o 
Vale dos Dinossauros é o quinto empreendi-
mento do Grupo Dreams, na Serra Gaúcha, 
ao lado de Dreamland Museu de Cera, Super 
Carros, Harley Motor Show e Hollywood 
Dreams Cars. Localizado na cidade de Ca-
nela, o parque temático reúne mais de 30 

espécies de dinossauros animatrônicos, 
cada uma em média, medindo cerca de 10 
metros de altura, que se movimentam e emi-
tem sons semelhantes aos que existiram há 
milhões de anos atrás. No local, há também 
uma loja com souvenirs e materiais relacio-
nados ao período jurássico e uma lanchone-
te temática.

Ao acessar o espaço, os visitantes po-
dem fazer uma viagem em um micro-ônibus 
ou realizar os passeios a pé, em meio à mata 
nativa, onde estão espalhados os dinossau-
ros.

PARQUE TEMÁTICO DOs 
DINOssAUROs DE OLíMPIA (sP)

Conhecida pelos tradicionais parques 
aquáticos, que estão entre os mais visitados 
da América Latina, Olímpia (SP) também 
tem o seu parque temático com dinossauros.

O Vale dos Dinossauros está instalado 
em uma área de 10 mil metros quadrados e 
traz 38 animais pré-históricos animatrôni-
cos, que se movimentam, emitem sons e até 
“respiram”, para dar ao visitante uma expe-
riência mais realista.

Dentre os dinossauros, o Tiranossauro 
Rex e o Brachiosaurus, maior dinossauro 
do parque, com 15 metros, são as principais 
atrações. Todas as réplicas foram trazidas 
dos Estados Unidos e da China.

Bem que tentamos ficar calados, mas, é 
impossível ficarmos inertes frente a inér-
cia de TODA a classe política de nossa 
cidade diante de tantas questões que po-
deriam estar sendo analisadas, discutidas 
e até mesmo planejadas visando o nosso 

centenário e a cidade que queremos 
comemorar com ele. A ONG MARÍLIA 
CENTENÁRIA fundada em 5 de abril 
de 2018, surgiu como um presente para 
cidade que caminha a passos largos para 
esta data histórica com apenas um proje-
to; o do crescimento em número de con-
domínios fechados, por sinal, lançados 
em sua maioria desrespeitando o plano 
diretor de nossa cidade principalmente 
quando o assunto é mobilidade urbana. 

Com suas atividades interrompidas 
por motivos alheios a nossa vontade, a 

mesma está retornando novamente (para 
desespero dos políticos) ao JORNAL DO 

ÔNIBUS DE MARILIA, para mensal-
mente estar apresentando ideias e suges-
tões para o município, independente de 

quem esteja compondo o poder legislati-
vo ou de quem ocupe a cadeira do poder 

executivo. Nosso pensamento é exclusivo 
para a MARÍLIA CENTENÁRIA.

Neste nosso regresso, que se faz necessário, 
pois o tempo voa, o processo de atualização 
e tramitação de toda nossa parte burocrática 

corre no paralelo. Enquanto isso, vamos 
recordar o que já passou por aqui... 

Nossa primeira bandeira de luta foi a 
implantação do PROJETO FRENTE 

SEGURA, que consiste na sinalização 
de um bolsão para o estacionamento de 

motos logo atrás da faixa de pedestre que 
antecede os semáforos. Sem qualquer 

iniciativa de diálogo para conosco para 
conhecer o projeto, a EMDURB, assim 
que publicamos e divulgamos procurou 
“copiar” a ideia, mas, infelizmente em 
apenas um cruzamento da Av. Sampaio 
Vidal com 09 de julho. Se tivessem um 
pouco mais de humildade, teríamos o 

maior prazer em detalher todas as etapas 
de implantação, projeto educacional e su-
gerir os 26 cruzamentos escolhidos para 
monitoramento. Meia boca, não vale !!! 
Na próxima edição, estaremos recordan-
do outro projeto de nossa autoria, que já 
existe em outras cidades, mas, que en-

contra resistencia em Marília por razões 
meramente políticas. Devido ao espaço, 

em nosso retorno nada mais jus que apre-
sentar um novo projeto para a cidade que 
se apresenta como de interesse turístico? 
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SAÚDE E BEM ESTAR

Em 2020, o número de mamografias de 
rastreamento realizadas pelo SUS em mu-
lheres entre 50 e 69 anos caiu 42% em com-
paração ao ano anterior

A pandemia de Covid-19 trouxe uma 
queda nos exames diagnósticos de câncer 
de mama. Em 2020, o número de mamo-
grafias de rastreamento realizadas pelo SUS 
em mulheres entre 50 e 69 anos caiu 42% 
em comparação ao ano anterior. Em São 
Paulo, o HCor já registra uma retomada de 
tais exames, que, segundo os médicos, têm 
papel fundamental para combater a doença.

“Câncer de mama não é mais sentença 
de morte”, explica Fernanda Marina Ma-
rinho, mastologista da Casa de Saúde São 
José. “O ideal é que as pessoas tenham me-
nos medo de procurar o rastreio, porque o 
diagnóstico precoce salva a vida e impacta 
menos a qualidade de vida da mulher.”

A mamografia é uma radiografia das ma-
mas feita por um equipamento de raio-X e, 
segundo Marinho, é o único exame capaz 
de descobrir o câncer de mama em sua fase 
mais inicial, quando ainda não apresenta si-
nais e sintomas.

“A ideia é fazer um diagnóstico precoce, 
no qual lesões não palpáveis são visualiza-
das, tratadas e a curabilidade desses cânce-
res é imensa”, diz o médico oncologista e 
diretor científico do Oncoguia, Rafael Kali-
ks. Por esse motivo, é indicada a realização 
da mamografia de rastreamento, feita em 
mulheres assintomáticas.

A Sociedade Brasileira de Mastologia e 
a Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia recomendam que 
o exame seja feito anualmente em mulheres 
a partir dos 40 anos. No contexto do SUS 
(Sistema Único de Saúde), a indicação do 
Ministério da Saúde é que a mamografia 
seja realizada a cada dois anos em mulheres 
com idade entre 50 e 90 anos.

Kaliks recomenda que o início do ras-
treamento seja feito aos 40 anos e que o 
exame seja repetido todo ano. “Na nossa 
população, existe uma incidência de câncer 
de mama em faixas etárias mais jovens do 
que outros países”, defende.

Todavia, alguns fatores podem anteci-
par a idade de rastreamento. “Mulheres que 
têm parentes de primeiro grau que tiveram 
câncer de mama em idade jovem, antes da 
menopausa, têm recomendação de começar 
o rastreio dez anos antes da idade que o fa-
miliar teve câncer”, relata a mastologista da 
Casa de Saúde São José.

Marinho exemplifica: se sua irmã teve 
câncer de mama aos 42 anos, a recomen-

Médicos reforçam importância de fazer 
mamografia após os 40 anos de idade.

dação será para que você comece o rastreio 
aos 32. “Mas isso, obviamente, tem que ser 
orientado por um mastologista para verificar 
quais exames são adequados para essa mu-
lher”, complementa a médica.

A mamografia é a porta de entrada dos 
exames diagnósticos e a ideia é que ela ante-
cipe o surgimento de sinais da doença. Junto 
ou posteriormente a ela, explicam os espe-
cialistas, podem ser solicitados exames de 
ultrassom, ressonância magnética e biópsia.

Dentre os sintomas do câncer de mama, 
estão nódulos (caroços) nos seios, axilas ou 
pescoço, alterações de cor ou retração na 
pele das mamas ou no bico do peito e saída 
de líquidos anormais dos mamilos.

O tratamento é definido de acordo com o 
subtipo do tumor, o tamanho e a existência 
ou não de metástase, diz o diretor do On-
coguia. Segundo Kaliks, ele é curativo na 
maioria das mulheres e envolve cirurgia, 
podendo incluir também outras modalida-
des como quimioterapia, radioterapia, hor-
monioterapia e imunoterapia.

Vida saudável é fator de prevenção 
Além do rastreio, é essencial conscientizar 
as mulheres em relação à prevenção, defen-
de Fernanda Marina Marinho, mastologista 
da Casa de Saúde São José. “O primeiro 
passo é o autocuidado”, diz.

Segundo a médica, o autocuidado inclui 
uma alimentação balanceada, com diminui-
ção de alimentos ultraprocessados, embuti-
dos e carnes vermelhas, e a prática regular 
de atividade física. “É comprovado que o 
exercício tem um impacto importante na re-
dução das chances de desenvolvimento do 
câncer de mama e na redução do risco de 
morte para quem já teve o diagnóstico da 
doença”, explica.

Isso porque o câncer de mama é uma do-
ença multifatorial, ou seja, não há uma úni-

Colesterol no limite? Quatro sintomas perigosos que afetam as pernas.
A coisa mais perigosa acerca do acúmu-

lo excessivo de colesterol é que a condição 
não manifesta sintomas até se tornar grave e 
começar a afetar o dia a dia

A única maneira de diagnosticar e pre-
venir o colesterol alto é através da realiza-
ção de um exame de sangue regular.

Quando o nível de colesterol sobe no 
sangue a um nível extremo, este começa 
a afetar o tendão de Aquiles das pernas. 
Tal, por sua vez, pode levar a sintomas 
visíveis nos membros inferiores, confor-
me explica um artigo publicado no jornal 
Times of Índia. Eis, os sinais que deve ter 
em atenção:

1. Dor nas pernas

Quando as artérias das pernas estão en-
tupidas, significa que uma quantidade sig-
nificativa de sangue rico em oxigênio não 
atinge a parte inferior. O que pode fazer 
com que sinta as pernas pesadas e cansadas.

A maioria das pessoas com níveis eleva-

dos de colesterol queixa-se da sensação de 
uma dor pungente nos membros inferiores. 
Pode-se sentir dor em qualquer parte da per-
na, como coxas ou calcanhares. O incômo-
do é experienciado sobretudo quando a pes-
soa caminha, mesmo que seja uma pequena 
distância.

2. Cãibras

Cãibras nas pernas intensas durante o 
sono é outro sintoma comum associado a 
níveis elevados de colesterol, danificando 
as artérias dos membros inferiores.

As cãibras ou espasmos são principal-

mente sentidas no calcanhar, ante pé, ou 
dedos. Sendo que a condição piora à noite, 
enquanto dorme. Balançar o pé pode aliviar 
a sensação, ajudando o sangue a fluir para 
baixo devido à força gravitacional.

3. Alterações na cor da pele e das unhas

A diminuição no fluxo sanguíneo tam-
bém pode mudar a cor das unhas dos pés e da 
pele. Tal ocorre porque as células não estão 
recebendo a nutrição adequada consequente 
da redução do fluxo de sangue responsável 
por transportar nutrientes e oxigénio.

A pele vai ficar mais brilhante e tensa, e as unhas 
dos pés podem engrossar e crescer lentamente.

4. Pés frios

Níveis elevados de colesterol podem 
fazer com que sinta frio nos pés seja verão 
ou inverno. Mesmo nos meses quentes, irá 
sentir os seus pés frios ao toque. Não ignore 
este sintoma e procure um médico. 

ca causa para a doença e sim fatores de risco 
que aumentam as chances de desenvolvê-la. 
Dentre eles, estão fatores relacionadas a há-
bitos do dia a dia, como sobrepeso, obesi-
dade, sedentarismo e consumo de bebidas 
alcóolicas.

Outros fatores de risco não podem ser 
controlados pelas mulheres, como pre-
disposições genéticas, ter tido a primeira 
menstruação precocemente ou a menopausa 
tardia. Por esse motivo, os médicos reco-
mendam que as mulheres se empenhem em 
evitar os fatores de risco que são mutáveis e 
estão relacionados ao estilo de vida.

“Além do autocuidado com consultas 
regulares ao médico e exames de rastreio, 
precisamos da conscientização pela busca 
de uma vida mais saudável”, complementa 
Marinho.

O câncer de mama é uma proliferação, 
um crescimento desordenado de células 
do próprio tecido da mama. É considerada 
uma doença multifatorial, ou seja, na gran-
de maioria dos casos não é possível atribuir 
uma única causa ao seu surgimento.

Principais fatores de risco
• Ser mulher (câncer de mama em homens 
representa menos de 1% dos casos)
• Idade avançada (mais de 50 anos)
• Fatores genéticos
• Histórico familiar
• Menarca precoce (primeira menstruação 
antes dos 12 anos)
• Menopausa tardia (após 55 anos)
• Consumo de bebida alcóolica
• Sobrepeso e obesidade
• Sedentarismo
• Não ter tido filhos ou ter a primeira 
gravidez após os 30 anos
• Sinais e sintomas
• Nódulo (caroço), fixo e geralmente indolor

• Pele da mama avermelhada, retraída ou 
parecida com casca de laranja
• Alterações no bico do peito
• Assimetria dos seios
• Pequenos nódulos nas axilas ou no 
pescoço
• Saída de secreção anormal pelos mamilos

O que é a mamografia?
Radiografia das mamas feita por um 

equipamento de raios X chamado mamó-
grafo. É o único exame capaz de descobrir 
o câncer de mama em sua fase mais precoce

Mamografia de rastreamento
Exame realizado quando não há sinais 

ou sintomas suspeitos.
• Recomendação do Ministério da Saúde: 
mulheres entre 50 e 69 anos devem fazer 
mamografia a cada dois anos.
• Recomendação da Sociedade Brasileira 
de Mastologia: mulheres a partir dos 40 
anos devem fazer mamografia todo ano.
• Mulheres com histórico familiar são re-
comendadas a começar a fazer mamografia 
antes.
• Consulte um médico para ser instruída 
sobre quando começar e a periodicidade 
dos exames

Mamografia diagnóstica
Exame realizado a fim de investigar le-

sões suspeitas. Pode ser feito em qualquer 
idade, desde que com solicitação médica.

Outros métodos diagnósticos
• Ultrassonografia Ressonância magnética
• Biópsia (é o que confirma o diagnóstico)
• Tratamento
• Depende do tipo do tumor e da fase em 
que a doença se encontra. Pode incluir:
• Cirurgia; Radioterapia; Quimioterapia; 
Hormonioterapia; Imunoterapia; Terapia 
biológica (terapia alvo)

Prevenção
Buscar uma alimentação mais balan-

ceada; Diminuir o consumo de alimentos 
ultraprocessados, embutidos e de carne ver-
melha; Fazer exercício físico regularmente; 
Combater o sobrepeso; Evitar o consumo de 
álcool e o tabagismo.

Fontes: Fernanda Marina Marinho, mas-
tologista da Casa de Saúde São José (Rede 
Santa Catarina); Marcelo Bello, médico 
mastologista e diretor do Hospital do Cân-
cer III; Rafael Kaliks, médico oncologista 
e diretor científico do Oncoguia; Instituto 
Nacional do Câncer (Inca)



Áries
Esse signo tem tudo a 
ver com cheiros cítri-
cos, florais e princi-
palmente fragrâncias 
que contêm canela, 
pimenta ou gengibre. 
Que tal abusar tam-
bém de hidratantes 
cremosos que tenham 
esses aromas?

Touro
As fragrâncias ama-
deiradas, cítricas ou 
com ervas caem bem 
com a sensualidade 
nata das taurinas. Per-
fumes frutais suaves 
também são uma boa 
pedida. 

Aquário
Aquarianas amam 
fragrâncias refres-
cantes com misturas 
diferentes como jas-
mim com groselha, 
chocolate com pi-
menta, tutti-frutti e 
menta.

Peixes
Perfumes com frutas 
e flores na fórmula, 
levemente adoci-
cados e com toque 
refrescante fazem a 
cabeça (e o colo, o 
pescoço…) das so-
nhadoras piscinas.

Libra
Os perfumes suaves, 
principalmente com 
notas de rosas bran-
cas e orquídeas, fa-
zem toda a diferença 
para esse signo. Use e 
abuse! 

Escorpião
O signo mais sensual 
do Zodíaco combina 
com aromas florais 
intensos com toque 
de frutas. E mais: fra-
grâncias com patchou-
li, absinto e sândalo 
formam uma perfeita 

harmonia com seu ar de mistério. Use e 
abuse!

Sagitário
Esse signo ama algo 
diferente e inusitado 
para ousar, em todos 
os sentidos. Então, 
nada como fragrân-
cias exóticas com 
baunilha e cravo. Vai 
fundo!

Capricórnio
Por ser um signo fa-
moso pela respon-
sabilidade e pelo 
charme, Capricórnio 
costuma gostar de 
perfumes à base de 
frutas, madeira ou 
ervas - desde que dis-
cretos e elegantes.

Gêmeos
Cheiros mais suaves 
combinam super com 
esse signo e podem 
deixar todos ao redor 
curiosos: qual será 
o perfume delicado 
que ela está usando? 
Invista nos florais e 

refrescantes, principalmente que conte-
nham lírio na composição.

Câncer
O romantismo típico 
das cancerianas pede 
fragrâncias frutais 
suaves. Outra aposta 
certeira são os perfu-
mes à base de lavan-
da e gardênia, flores 
bem femininas.

Leão
Para esse signo que 
ama marcar presen-
ça por onde passa 
nada como perfumes 
florais intensos, que 
deixam um rastro de 
sensualidade no ar. 
Vaidosa, a leonina 

também pode intensificar o sex appeal 
com hidratantes de frutas vermelhas.

Virgem
Signo discreto, mas que ao mesmo tempo 

é impossível passar 
despercebido, Vir-
gem deve usar per-
fumes frutais cítricos 
suaves com lavanda, 
jasmim ou maçã ver-
de. Arrase!
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Saiba quais os aromas que têm tudo a ver 
com a sua personalidade

Look caprichado, unhas feitas, cabelo 
em dia… Para completar o visual, nada me-
lhor do que borrifadas sutis de um delicioso 
perfume - se o aroma tiver a ver com as ca-
racterísticas do seu signo, então, o poder é 
redobrado!

Afinal de contas, a fragrância também 
expressa muito daquilo que a gente é e como 
deseja que o mundo nos veja. Dá só uma 
olhada nessas sugestões:

Descubra qual é o perfume 
que mais combina com o seu 

signo e arrase!

3 simpatias com girassol para ter 
prosperidade, riqueza e amor.

As boas energias são um dos benefí-
cios do girassol, que garantem muito mais 
vibrações positivas para os ambientes e 
para as pessoas que o cultiva, enquanto 
deixam qualquer lugar ainda mais bonito 
e colorido.

Existe a crença de que cuidar de um gi-
rassol, sempre o mantendo saudável, com 
as flores abertas e em tonalidade vibrante, 
dobra a chance de atrair a prosperidade e, 
assim, seu dinheiro é multiplicado.

Além disso, os benefícios do girassol 
também incluem a renovação do astral do 
ambiente em que ele está, pois sua presen-
ça é alegre e revigorante. Pois é, não fal-
tam motivos para ter em casa um vasinho 
dessa flor, certo?

simpatias com girassol
Girassol da riqueza
Em um domingo pela manhã, plante 11 

sementes de girassol. Mentalize as flores 
crescendo e que você está sentindo o calor 
e a energia do Sol em seu corpo. Com mui-

ta fé, pense que suas finanças vão melho-
rar. Cuide da planta com carinho.

simpatia para chamar dinheiro
Você precisará de um local em que 

possa plantar girassóis. Então, em uma 
quinta-feira, cave um buraco na terra e co-
loque uma moeda de qualquer valor, junto 
com sete sementes de girassol. Feche o 
buraco com terra e jogue água, dizendo: 
“girassóis cresçam junto com o meu di-
nheiro”. Pegue mais algumas sementes e 
as jogue pelo local. Cuide bem dos giras-
sóis para atrair prosperidade e dinheiro.

Encontrar o par perfeito
Escreva o nome de seus pretendentes 

em pétalas de girassol. Coloque-as num 
prato e deixe por uma noite no sereno. O 
vento vai levar as pétalas e a que sobrar 
estará com o nome do seu par perfeito. 
Se sobrar mais de uma, deixe o prato no-
vamente no sereno. Faça isso até sobrar 
apenas uma pétala no prato.
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Como fazer um bom churrasco:
Passo a passo desde a organização.

O churrasco é um evento social, onde 
as pessoas precisam ficar a vontade e 

relaxadas.

• Limpe e organize o espaço destinado 
e cuide da boa música para alegrar o 
ambiente, certifique-se que tem cadeiras 
e/ou bancos suficientes para que todos 
possam se sentar quando desejarem, 
afinal a ideia é que o seu churrasco dure 
algumas boas horas.
• Fazer um bom churrasco exige alguns 
cuidados e organização.
• Compre tudo no dia anterior, faça o 
cálculo da quantidade com as dicas logo 
abaixo, nós preferimos usar a máxima de 
que é melhor sobrar do que faltar.

Quantidade de carne por pessoa
• Compre cerca de 500 gramas de carne 
por pessoa, sendo a maioria de boi (entre 
250 e 400 gramas) e o restante de frango, 
porco e linguiça (confira logo abaixo as 
melhores opções).
• Esse cálculo é apenas uma média que 
utilizamos, para ser mais preciso seria 
necessário saber exatamente a quantidade 
de homens, mulheres e crianças que estarão 
presentes no churrasco.
• Lembre-se que ainda temos as entradas e 
acompanhamentos do churrasco.

Bebidas
Você como um bom anfitrião deve saber 

o que seus convidados gostam de tomar, a 
cerveja costuma ser quase unanimidade no 
churrasco, mas não deixe de pensar na água 
para manter o corpo hidratado e nos sucos 
e refrigerantes pra que não gosta de álcool. 
É interessante também ter uma boa cachaça 
e limão, sempre tem um ou outro que não 
é fã de cerveja, mas não dispensa uma boa 
caipirinha.

Melhores carnes para churrasco
A escolha da carne é uma das etapas 

mais importantes do churrasco, escolher um 
produto de qualidade e o corte adequado é im-
prescindível. No Brasil cortes como a picanha, 
costela (no Sul é o mais popular), contrafilé, 
alcatra, maminha e a fraldinha são as mais con-
sumidas, cada uma com suas particularidades, 
mas todas muito saborosas no churrasco.

O brasileiro agora está se apaixonando 
por bons cortes populares em grandes paí-
ses da América do Sul, como o t-bone, bife 
ancho e bife de chorizo, todos eles retirados 
do contrafilé

Carnes baratas para churrasco
O saudoso mestre Bassi, considerado o 

verdadeiro rei do churrasco, sempre dizia 
que quando o boi é de primeira, não exis-
te carne de segunda. Nós aqui no JORNAL 
DO ÔNIBUS DE MARILIA, assinamos 
embaixo.

Se o orçamento é mais limitado, existem 
bons cortes com um custo menor, das opções 
que citamos acima a fraldinha por exemplo 
é excelente, macia e suculenta e custa me-
nos de R$ 30,00 o kg. Outra opção, que aliás 
para muitos é considerada a favorita no chur-
rasco é a costela, muito saborosa e costuma 
ter preço médio abaixo de R$ 20,00 o kg.

Carnes de frango (asinha, coração, so-
brecoxa desossada), porco (panceta, copa 
lombo) e a tradicional linguiça também são 
ótimas opções, tem baixo custo e fazem 
muito sucesso com os convidados, além de 
diversificar o seu churrasco.

O início de tudo: Preparando o braseiro!
O braseiro adequado é determinante 

para conseguir o ponto desejado na carne 

e ter sucesso no churrasco. Existem di-
versas boas opções para acender a chur-
rasqueira, por aqui nós utilizamos uma 
técnica que dispensa o uso de álcool ou 
óleo utilizando apenas jornal. Se preferir, 
em supermercados você encontra facil-
mente produtos próprios para essa finali-
dade que vão facilitar o seu trabalho.Ape-
nas evite usar álcool comum de farmácia, 
além do risco maior de acidentes é muito 
pouco eficiente. 

Após acender, espere até o braseiro es-
teja uniforme e sem labaredas. Posicione a 
sua mão aproximadamente a 15 cm do bra-
seiro, se não consegue ficar por mais de 5 
segundos, está na temperatura ideal para 
colocar a carne.

Como temperar o churrasco
Para carne de boi o recomendado é 

que você utilize apenas sal grosso, o que 
varia é apenas a quantidade e o tipo de 
sal grosso que você vai utilizar, de acordo 
com corte.

Quantidade e tipo de sal grosso
Quando mais fino o corte, menor será 

o tamanho do sal e quantidade, essa é a 
regra básica. Por exemplo, para fazer a 
picanha em postas na grelha, você pode 
utilizar uma pequena quantidade de sal 
grosso pequeno ou o de tamanho médio 
triturado no liquidificador ou processa-
dor. Para fazer uma costela, que tem um 
tamanho maior você utiliza mais quanti-
dade e o sal grosso de tamanho maior.

Entradas para churrasco
Enquanto a carne é preparada com mui-

to carinho na churrasqueira, é interessante 
ter boas opções de entrada para o churrasco. 
O pão de alho costuma fazer muito sucesso, 

salaminho do tipo italiano e queijos varia-
dos são excelentes.

Acompanhamentos para churrasco
Uma boa farofa (preferencialmente 

feita em casa), vinagrete, alface e arroz 
branco costumam ser suficientes como 
acompanhamento para churrasco. Não 
são todos que gostam de almoçar/jan-
tar durante o churrasco, mas no final do 
evento a maioria opta por “forrar a barri-
ga” antes de se despedir.

Erros na hora de fazer o churrasco
Confira alguns erros básicos que você 

deve evitar na hora de fazer um bom chur-
rasco!
• Não vire a carne o tempo todo, cada corte 
tem um tempo certo para chegar ao ponto 
desejado, vire apenas uma vez antes de 
servir.
• Não fure as carnes do seu churrasco! 
Vale para todo tipo de carne (muito tem 
mania de fazer isso com linguiça), reter o 
líquido dentro da carne é dos segredos para 
um churrasco suculento.
• Não jogue água na churrasqueira, se 
precisar controlar o fogo utilize cinzas do 
churrasco anterior ou se não tiver, espelhe 
o carvão na churrasqueira.
• Churrasqueira não é lixo, não jogue 
plástico, osso, palito, nada na sua churras-
queira!

Dicas para um churrasco perfeito
Você está chegando ao final deste guia, que 
te ensinou como fazer um bom churrasco 
em todas as etapas. Confira as dicas finais 
que temos pra você:

• Após colocar o sal grosso na carne, colo-
que-a próximo ao braseiro da churrasqueira 
durante aproximadamente 5 minutos, isso 
garante que o sal penetre na carne e realce 
o sabor.
• Quando a carne estiver pronta, espere 
cerca de 5 minutos antes de cortar, esse é o 
tempo médio para o suco voltar para dentro 
da carne e garantir mais maciez e suculên-
cia no seu churrasco!

Gostou das dicas? Então, considere 
compartilhar esse guia com seus amigos nas 
redes sociais. COLABORE COM O JOR-
NALISMO INDEPENDENTE. 

COZINHANDO COM ARTE:

Olá pessoal !!! A coluna que era 
exclusiva do site, passa agora a abri-
lhantar em sua totalidade uma página 
inteira de nosso jornal. Antes, a mes-
ma que é uma homenagem a saudosa 

genitora deste editor ficava em um 
pequeno espaço na coluna Coffe & 

Society e, atendendo a pedidos, abri-
mos este espaço completo para falar 
de culinária em geral. Nesta primeira 
edição preparamos para você leitor 

(a) um guia especial que ensina como 
fazer A PAIXÃO NACIONAL, um 

bom churrasco com todas as infor-
mações que você precisa para fazer 
sucesso com o seu evento e arrancar 

elogios dos seus convidados.
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