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O DESCASO CONTINUA: 

Usuários começam a tomar 
medidas judiciais contra 
a Emdurb e empresas de 

transporte coletivo.  

Cansados de promessas e discursos, na zona sul, os moradores se uniram e 
organizaram um Abaixo Assinado com centenas de assinaturas das pessoas que fazem 

uso dos ônibus nos bairros Teotônio Vilela e Vila Real, encaminhando direto ao 
Ministério Público, visto que uma cópia também havia sido enviada a EMDURB, mas 

sem solução. Página 4

O Centro Interdisciplinar em Diabetes (CENID) da Universidade de Marília (Unimar) 
realiza de 16 a 18 de novembro o 1º Encontro Interdisciplinar em Diabetes. O evento 

será híbrido, online e presencial, e contará com palestras e ações que têm como objetivo 
sanar dúvidas sobre diagnóstico e cuidados. Página 05

Ele volta com salto estilo “plataforma” 
e com muito mais variedade. Algumas 

celebridades, como Dua Lipa, já aderiram 
ao Mary Jane repaginado. Se você também 

quer entrar na onda, confira abaixo 
algumas ideias de looks para usar com ele!  
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ENQUANTO ISTO:
Câmara de Mogi das 

Cruzes (SP) aprova botão 
de pânico para ônibus 

municipais.

O Projeto de Lei 72/2021, apresentado 
pelo vereador policial Maurino, tem como 
objetivo facilitar a denúncia de assaltos, 

brigas, assédios e outros tipos de violência. 
O dispositivo, ao ser acionado, deverá se 
comunicar diretamente com a Central de 

Monitoramento da Prefeitura, que deslocará 
uma viatura até o local. Página 06

O destaque dessa edição é o Parque do 
Dinossauros de Quatro Barras-PR e o 

Jurassic Safari Experience na cidade de 
Bauru que mistura interatividade, diversão 

e ciência. Página 16

CONSCIENTIZAÇÃO: 

CENID da Unimar realiza 1º encontro 
Interdisciplinar em Diabetes.

ROSA CHOQUE: 
Preparadas para o retorno do 
sapato Mary Jane? Ele voltou, 

mas está diferente!

MARILIA CENTENÁRIA: 
Marília, Terra dos 

Dinossauros, por incrível 
que pareça, sem um 

Parque Temático para 
explorar o turísmo.

Cerca de 220 veículos estão recebendo o 
sistema informatizado de rastreamento e 

monitoramento que inclui a administração, 
controle e gerenciamento da frota. Além 
do rastreamento via GPS, o sistema vai 

possibilitar o monitoramento, localização 
e acesso as informações do veículo on-line, 
pela internet, 24 horas por dia, 7 dias por 

semana. Página 11

FIM DOS PASSEIOS EXTRAS: 
 Em Lençóis Paulista, novo 

sistema vai otimizar recursos 
e aperfeiçoar gestão de 

veículos da Frota Municipal.

Confira! Página 19

COZINHANDO COM ARTE  
Preparamos para você, 

12 dicas para deixar 
a carne assada ou 

grelhada ainda mais 
saborosa.



Cornetadas 
do dedão

1-) Você é a favor da privatização 
do DAEM? 

2-) Porque serà que os vereadores 
não pedem uma CPI do transporte 
coletivo em Marília ?? 

3-) Qual foi a última vez que um 
vereador ou o prefeito esteve no seu 
bairro??

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

5-) Você vai votar em candidatos a 
deputado federal de nossa cidade ou 
irá votar em candidatos de fora que 
nem conhecem a cidade e sequer 
irão passar por aqui?

GOTAS DE FÉ.
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“O amigo ama em todos os momentos; é um 
irmão na adversidade.” Provérbios 17:17

Uma gestação a ser desenvolvida de forma 
saudável. Assim podemos definir esse nosso 
rápido comentário que tem endereço certo; os 
oportunistas que só aparecem de 4 em 4 anos 
na cidade para pedir o seu voto. E olha que 
muitos nem aqui aparecem, apenas desfrutam 
da imagem e da fama para conquistar o voto 
de revoltados ou de quem encontra no voto 
uma forma de protestar. Ledo engano que tem 
consequências de longos anos. 

Em 2022, novamente voltaremos às ur-
nas para elegermos presidente, governadores, 
senadores, deputados federais e deputados 
estaduais. No estado de São Paulo serão 70 
cargos a disputa para o congresso nacional e 
94 cadeiras para a assembleia legislativa. Não 
vou falar das mordomias, pois o foco aqui é 
o resultado em se conseguindo eleger alguma 
“figura” de nossa cidade que justifique as cal-
ças ou o vestido, digo o voto. 

Meus Amigos e Amigas, estamos a exatos 
nove meses do processo eleitoral e uma cons-
cientização se faz necessária; dar uma basta nos 
forasteiros que visitam a nossa cidade. Para se 
ter ideia, dos 70 deputados eleitos para a 56ª 
legislatura do Congresso Nacional pelo estado 
de São Paulo 69 deputados federais da bancada 
paulista na Câmara dos Deputados consegui-
ram votos em Marília. E as grandes perguntas 
que surgem são; quantos conheciam a cidade? 
Quantos pelo menos vieram no período de 
campanha e depois voltaram para pelo menos 
agradecer ??? E a mais preocupante; quantos 
realmente enviaram recursos para a cidade ???

É inacreditável, mas, em um universo de 
quase 170 mil eleitores aptos a votar na oca-
sião, quase noventa mil votos foram destina-
dos para candidatos de fora da cidade. Sem 
entrar na preferência ideológica partidária, há 
quem tenha conquistado mais de 12 mil votos 
ou os medianos que conseguiram de 6 a 9 mil 
votos, mas, existem aqueles que saíram com 
pouco mais de 30 votos. 

Sobre a importância de eleger um ou dois 
deputados estaduais não precisa nem falar, bas-
ta assistir o ostracismo de nossa cidade nos últi-
mos 4 anos. Precisamos de deputados estaduais 
comprometidos com a cidade e não como seus 
interesses pessoais, como ocorre atualmente. 

Mas, a grande questão é para deputado fe-
deral. Enquanto cidades de maior porte como 
Bauru, São José do Rio Preto, Sorocaba e 
outras de menor porte como Tupã, Olímpia, 
Ourinhos e Botucatu conseguem eleger seus 
representes, Marília vive de chapéu na mão 
dependendo de assessores, amantes, etc., para 
conseguir migalhas, afinal, é uma cidade divi-
dida politicamente e articulada de forma mal-
dosa para que isto não venha a ocorrer. Resul-
tado; uma cidade sem projetos, sem emendas, 
sem canal direto com os ministérios e sem um 
representante com endereço na cidade para 
atender o povo.

Saudades de grandes nomes como Anis 
Badra que assumiu, como suplente, o manda-
to de Deputado Federal, na Legislatura 1959-
1963, de 21 de setembro de 1959 a 9 de de-
zembro de 1959, de 9 de maio de 1960 a 25 de 
julho de 1960, de 8 de fevereiro de 1961 a 26 
de junho de 1962, de 12 de setembro de 1961 a 

26 de junho de 1962 e de 30 de junho de 1962 
a 31 de janeiro de 1963.

Ou então do competente Diogo Nomura 
que teve uma longa carreira política, iniciada 
também em nossa cidade, onde foi vereador 
de 1951 a 1954. Diogo Nomura foi um incan-
sável defensor das tradições nipônicas no país, 
notadamente em São Paulo. Colaborou com 
dezenas de municípios, em especial Marília, 
para onde ajudou a trazer 11 faculdades, entre 
elas a de medicina.

Um pouco mais adiante, chegamos ao Dr. 
Oswaldo Doreto Campanário, falecido recen-
temente, e que em 1986, foi eleito deputado 
federal constituinte. Atuou como primeiro 
vice-presidente da Subcomissão dos Negros, 
Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e 
Minorias, da Comissão da Ordem Social, e 
suplente da Subcomissão da Questão Urbana 
e Transporte, da Comissão da Ordem Econô-
mica. Após a promulgação da nova Constitui-
ção em 5 de outubro de 1988, passou a exercer 
apenas o mandato ordinário na Câmara.

Na história recente; o sempre polêmico 
Pedro Pavão, Deputado Federal no período de 
1991-1995. Outro grande nome, é o médico 
oncologista, Dr. Sérgio Nechar, Deputado Fe-
deral de 2007 a 2011 sempre lembrado pela lei 
que distribui remédio de graça nas farmácias 
populares para pacientes com hipertensão, 
diabetes, asmas e em tratamentos oncológicos. 

Por último, o questionável Abelardo Cama-
rinha, que nas eleições de 2006, foi eleito depu-
tado federal por São Paulo, sendo reeleito nas 
eleições de 2010.  Na câmara dos deputados, 
participou de comissões importantes como: 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Defesa do Consumidor, entre outras. Deixou a 
Câmara dos Deputados em fevereiro de 2015, 
quando tomou posse como deputado estadual 
na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Nossa grande preocupação, é a causa abra-
çada exclusivamente pelo JORNAL DO ÔNI-
BUS DE MARILIA e, que foca o centenário 
de Marília em 2029. Esta é a cidade que que-
remos, sem projetos, sem alternativas e que 
mira somente a especulação imobiliária? Uma 
cidade cercada de condomínios irregulares em 
sua maioria e que não estão preocupados com 
o desenvolvimento sustentável da cidade, ape-
nas com o lucro desacerbado. 

Enfim meus amigos e minhas amigas, este 
é apenas um pensamento para a reflexão de to-
dos. Está na hora de profissionais e veículos 
de imprensa se unirem, das entidades se uni-
rem, das lideranças darem as mãos para que 
pelo menos uma vez possamos juntos pensar 
a cidade e formatar aquilo que podemos cha-
mar a CHAPA MARÍLIA, para se eleger pelo 
menos um deputado federal de nossa cidade, 
por mais recursos, projetos e emendas e, pelo 
menos um deputado estadual que REALMEN-
TE trabalhe em sintonia com os interesses da 
população, afinal de contas, é inadmissível 
uma cidade como a nossa perder o batalhão 
da polícia militar, Baep e ainda por cima não 
conseguir sequer uma AME+. Basta de politi-
calha, vamos pensar a cidade. A IDÉIA ESTÁ 
LANÇADA. FALEI E TENHO DITO. 

Amigo para qualquer hora.

A necessidade de uma união de forças 
em prol da cidade que queremos. 

No mundo cada vez mais individualista e ma-
terialista em que vivemos, somos constantemente 
tentados pelo desejo egoísta e pelo esquecimento 
das necessidades do outro. Cercados de valores 
que se apoiam mais no “eu” e no “ter” do que 
no “ser” e amar, deixamos de enxergar as pessoas 
como valiosas e dignas do nosso amor, amizade 
e cuidado. Infelizmente passamos a adotar esta 
postura de isolamento e indiferença até nos nos-
sos relacionamentos com a família e amigos.

Se não temos amigos confiáveis ao nosso 
lado, isso pode ser sinal de que também nós não 
estamos sendo amigos como poderíamos ser. Há 
muita gente à nossa volta esperando poder contar 
conosco. Jesus Cristo, que é o nosso melhor ami-
go, também nos ensina a amar e ser bons amigos 
daqueles que estão próximos. Se você sente que 
não tem um amigo para qualquer momento, seja 
esse amigo para aquele que necessita. Quão pre-
cioso é dar (e também ter) apoio e amor de um 
verdadeiro amigo...

Seja amigo a qualquer hora:
• Seja melhor amigo dos seus amigos e 
busque estar próximo deles, em todo tempo, 
como um irmão.
• Usufrua de momentos alegres de comunhão, 
mas não se afaste quando o seu próximo mais 
precisar de você.
• Dê o que você espera receber. Se deseja ter 
amigos sinceros, tome a iniciativa, seja um 
verdadeiro amigo.
• Amigos podem nos decepcionar, pois são 
humanos e falhos como nós. Não importa o 
que houver, vale a pena se abrir para ama-los, 
perdoar e permanecer unidos.
• Se acha que não tem amigos, comece pelos 
de sua casa. Ame, cuide e seja amigo dos seus 
familiares.
• Ore pelos seus amigos. Ore com eles. Cuide 
daqueles que Deus colocou em sua vida.
• Compartilhe, leia e estude a Palavra de Deus 
junto com os amigos que Ele tem acrescentado 
ao seu lado.
• Conte sempre com o melhor Amigo: Jesus 
Cristo!

Para Orar:
Senhor meu Deus, o Senhor é o melhor amigo 
que podemos ter nesta vida: sempre presente, 
sempre fiel... Contigo aprendo a ser melhor 
amigo, amando e servindo ao meu próximo, 

assim como o Senhor me ama e cuida de mim.  
Ajuda-me a ser um bom amigo para aqueles 
que estão à minha volta. Ensina-me a cuidar, 

me importar e amar todos que se aproximam de 
mim, principalmente nos seus momentos mais 

difíceis. Obrigado por acrescentar pessoas 
especiais à minha vida: família, amigos e 

irmãos que tornam a caminhada mais completa 
e feliz! Amém! Amém.

EDITORA PONTO A PONTO DE 
MARILIA.
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BLACK FRIDAY 2021:
Lojas começam ‘esquenta’ de promoções com expectativa positiva 

de vendas. Confira 10 perguntas e respostas sobre o evento.

IN FOCO
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Já se começou a falar nela nos últimos 
dias: a Black Friday. Anúncios de ofertas de 
todo tipo de produtos e serviços começam a 
tomar conta de TV, internet, redes sociais, si-
tes de compras e também nas lojas físicas.

A Black Friday é uma das datas mais es-
peradas do ano pelo varejo e também pelos 
consumidores, pois é quando o comércio em 
geral oferece produtos com grandes descon-
tos. Muitos consumidores aproveitam até para 
antecipar as compras de Natal.

Este ano, a Black Friday cai em 26 de no-
vembro. Mas sites e lojas físicas de grandes 
empresas, além de pequenos empreendedores, 
já começaram campanhas de “esquenta” da 
programação, liberando alguns descontos an-
tecipadamente e disparando alertas para criar 
expectativa no público. Há ofertas em lojas de 
todos os segmentos de produtos e serviços, 
como confecções, calçados, eletrodomésti-
cos, celulares, computadores e eletrônicos em 
geral, pacotes de viagem, cursos, entre outros. 

Varejo está otimista com a data A “sexta-
-feira negra”, tradução do termo em inglês, 
é uma das grandes apostas para alavancar as 
vendas de vários setores nesse período, anu-
almente. No ano passado, quem mais se bene-
ficiou com as vendas no período foi o comér-
cio eletrônico. A mudança de comportamento 
do consumidor, que preferiu comprar online, 
ocorreu em parte por causa da pandemia. Com 
o avanço da vacinação contra a covid-19, a 
flexibilização do isolamento e a consequente 
liberação das atividades na maioria das cida-
des brasileiras, a expectativa de vendas é alta.

Dicas para fazer boas compras, seja em 
compras online ou em lojas físicas, o con-
sumidor deve estar atento para não se deixar 
levar pela euforia e cair em ciladas, seja fa-
zendo um mau negócio ou colocando em risco 
seus dados pessoais. Algumas atitudes podem 
ajudam a garantir uma compra segura e van-
tajosa:
• Priorize sites conhecidos ou indicados por 
quem já comprou neles. 
• Antes de comprar, pesquise nos sites do 
mesmo segmento para avaliar se o desconto 
compensa.
• Isso vale também para as lojas físicas. 
• Desconfie de preços muito baixos e de 
muitas vantagens em sites que você nunca 
comprou.
• Observe se a plataforma tem selos de 
segurança para operações online. 
• Geralmente estão no final da página inicial 
dos sites. 
• Verifique a reputação de lojas virtuais 
em órgãos de defesa do consumidor, como 
Procon ou em sites especializados, como 
o Reclame Aqui. Neles, é possível ver 
comentários de outros usuários e de clientes 
das lojas. 
• Não clique em links de ofertas 
desconhecidos, enviados por e-mail, 
WhatsApp ou SMS
• Efetue as compras sempre em ambiente 
seguro, evitando redes públicas de lan house, 

que não oferecem proteção adequada. 
• Cuidado com compras através de redes 
sociais, quando os vendedores pedem 
pagamento apenas por transferência bancária ou 
pagamento de boleto.

Quando é a Black Friday 2021?
Tradicionalmente, a Black Friday acontece 

na última sexta-feira do mês de novembro, sem-
pre um dia após o feriado americano de Ação de 
Graças. Em 2021, a Black Friday será realizada 
no dia 26 de novembro. Entretanto, para alcan-
çar mais consumidores, diversos estabelecimen-
tos antecipam ou estendem a realização da liqui-
dação, oferecendo ofertas durante toda a semana 
da campanha — ação que ficou conhecida como 
“Black Week”.

Em quais lojas devo ficar de olho?
No comércio brasileiro, a expectativa é de 

que as grandes empresas varejistas ofereçam 
bons descontos na Black Friday. Lojas como 
Americanas, Submarino, Amazon, Magazine 
Luiza e Casas Bahia tradicionalmente reali-
zam extensas campanhas promocionais na 
ocasião, que podem ser aproveitadas tanto 
em lojas físicas como em sites ou aplicativos 
para celulares Android e iPhone (iOS). Mais 
recentemente, aplicativos de lojas asiáticas, 
como AliExpress, Shopee e Shein, também 
passaram a lançar ofertas promocionais no 
período.

Quais produtos terão desconto?
Os eletrônicos e eletrodomésticos são os 

itens mais procurados na Black Friday, por 
receberem os descontos mais vantajosos. Pro-
dutos como smartphones, notebooks, smart 
TVs, câmeras, consoles de vídeo game, além 
de fogão e geladeira, são os aparelhos que re-
cebem mais destaque entre os consumidores. 
Outros itens também podem ser encontrados 
em oferta durante a campanha, como passa-
gens aéreas, livros, roupas, calçados e aces-
sórios.

Vale lembrar que essa é uma estimativa 

feita com base nos anos anteriores da Black 
Friday no Brasil. Cada lojista pode escolher 
os produtos que quiser para oferecer descon-
tos aos clientes dentro do seu segmento. Por 
isso, é preciso esperar o início da campanha 
para conferir as ofertas em seus meios oficiais.

Como saber se um desconto é verdadeiro?
É preciso ficar atento para não cair em 

falsas promoções no dia da Black Friday e 
acabar pagando “a metade do dobro” no pre-
ço do produto (expressão popular que reflete 
quando uma loja aumenta o preço para baixá-
-lo em seguida). Uma das formas de conferir 
se um item está realmente com desconto é 
usar comparadores online, como o Compare 
TechTudo. Esse tipo de ferramenta permite 
consultar o histórico de preço dos itens nos 
últimos meses, oferecendo a oportunidade de 
conferir se aquele valor realmente vale a pena.

Outro detalhe em que é preciso estar aten-
to é a forma de pagamento. Muitos lojistas 
anunciam preços promocionais exclusivos 
para compras à vista, com pagamento em bo-
leto ou Pix, por exemplo. Nesses casos, vale 
conferir se existe cobrança de juros caso esco-
lha pagar com cartão de crédito, o que tornaria 
o desconto não tão vantajoso. O valor do frete 
também pode fazer a diferença nesses casos, 
portanto, não esqueça de somar esse custo ao 
preço final da compra.

Como conseguir frete grátis?
O oferecimento de frete grátis fica a crité-

rio de cada loja, que pode oferecer o benefício 
ou não. Em alguns casos, porém, é possível 
conseguir a gratuidade por meio de alguns 
artifícios, como cupons promocionais dispo-
nibilizados em sites especializados. Cupono-
mia, Méliuz e Cuponation são alguns serviços 
que ofertam esses itens. Muitas lojas também 
oferecem frete grátis em compras grandes, 
portanto, vale conferir o valor mínimo que 
cada estabelecimento estipula para conseguir 
o desconto.

Nos casos de grandes lojistas, ainda existe 

a possibilidade do consumidor conseguir frete 
grátis em compras realizadas pelo aplicativo 
próprio da rede, especialmente se aquela for 
a primeira compra realizada pelo usuário. 
Também é possível optar por pagar uma taxa 
de assinatura mensal ou anual para ter direi-
to ao benefício, caso compre com frequência 
em uma mesma loja, o que pode garantir uma 
economia no final das contas.

Como comprar com segurança?
A primeira coisa a fazer é verificar a repu-

tação da loja e se ela é confiável. Para isso, o 
consumidor pode recorrer a sites como o Re-
clame Aqui para consultar se existem muitas 
reclamações sobre compras ou entrega dos 
produtos. Outro meio de realizar essa checa-
gem é consultando o status do CNPJ da loja 
na Receita Federal e no Procon-SP, para con-
ferir se a loja realmente existe ou se trata de 
um golpe.

Durante a Black Friday, a recomendação 
é que o usuário opte por fazer compras em lo-
jas conhecidas, que possuam endereço físico 
ou nas quais o usuário já tenha efetuado uma 
compra anteriormente. Também é fundamen-
tal não clicar em links recebidos no What-
sApp de lojas das quais o consumidor nunca 
ouviu falar.

Como será a entrega das compras?
O prazo de entrega varia conforme o acordo 

estabelecido pela loja no momento da compra. 
Embora o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) não determine um prazo máximo, o des-
cumprimento configura infração e, quando há 
atraso, o descumprimento de oferta por parte do 
fornecedor é notificado. Nestes casos, o consu-
midor pode exigir o cumprimento forçado da en-
trega, aceitar um produto equivalente ou desistir 
da compra para ser restituído integralmente do 
valor pago, acrescido de correção monetária e do 
frete.

Quais são meus direitos de compra na
Black Friday 2021?

Algumas empresas podem aproveitar a 
Black Friday para cometer abusos, então é 
preciso estar atento aos direitos do consumi-
dor durante a compra. O artigo 49 do CDC, 
por exemplo, assegura o “direito ao arrepen-
dimento” em compras online caso o cliente 
perceba que fez mau negócio ou não tenha 
aprovado a qualidade do produto. Nestes ca-
sos, o usuário deverá devolver o produto e 
tem direito a receber 100% do valor de volta, 
sem precisar explicar o motivo. O prazo de 
desistência é de sete dias, contados a partir da 
compra ou do recebimento da mercadoria.

O consumidor também pode exigir a emis-
são da nota fiscal do produto, e o lojista não 
pode se recusar a emitir o documento. Além 
disso, é direito do cliente ser ressarcido por co-
branças indevidas, realizar a troca do produto 
em casos de defeito, ou fazer a troca por outros 
motivos — nestes casos, vale conhecer a polí-
tica de troca da empresa.
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O DESCASO CONTINUA:
Usuários começam a tomar medidas judiciais contra a 

Emdurb e as empresas de transporte coletivo. 

ACONTECE MARÍLIA I

Após matéria publicada pelo JORNAL 
DO ÔNIBUS DE MARILIA no dia 4 de no-
vembro, um verdadeiro “corre-corre” acon-
teceu pelos corredores da administração 
municipal, em especial na EMDURB (Em-
presa de Mobilidade Urbana) que na teoria, 
seria a responsável por fiscalizar a qualidade 
da prestação de serviços oferecida pelas em-
presas prestadoras de transporte coletivo na 
cidade de Marília, juntamente com o SAF 
(Serviço Auxiliar de Fiscalização).

Logo na manhã do dia seguinte 5 de no-
vembro, o presidente da autarquia, Valdeci 
Folgaça de Oliveira, prometeu notificar as 
empresas Grande Marília e Sorriso de Marí-
lia, para ampliar a oferta de horário e linhas 
em atendimento aos usuários de ônibus na 
cidade. Outros veículos de imprensa, inclu-
sive a TV TEM também acabaram abrindo 
espaço com ênfase para a reconhecida defi-
ciência dos serviços prestados.

Além da notificação endereçada as em-
presas e a AMTU, o presidente declarou a 
emissora de TV que cópias seriam enviadas 
a procuradoria jurídica do município e ao 
gabinete do prefeito para a análise de medi-
das administrativas e judiciais. No entanto, 
tudo realmente não passou de uma famosa 
“embromation”, pois, infelizmente os pro-
blemas continuam e as reclamações explo-
dem pelos quatro cantos da cidade. 

Uma nota fria, divulgada pela AMTU 
chegou a afirmar que estaria ajustando a 
oferta de carros conforme a demanda e que 
estaria a disposição da Emdurb para qual-
quer alteração. No entanto, todos sabem que 
as empresas estão com número reduzido de 
carros e falta de motoristas, tornando-se im-
possível voltar ao atendimento que era ofe-
recido um pouco antes da pandemia. 

Em função do ocorrido, trabalhadores 
que dependem do transporte coletivo para se 
deslocar até o trabalho cansaram de promes-
sas e discursos. Na zona sul, os moradores se 
uniram e organizaram um Abaixo Assinado 
com centenas de assinaturas das pessoas que 
fazem uso dos ônibus nos bairros Teotônio 
Vilela e Vila Real, encaminhando direto 
ao Ministério Público, visto que uma cópia 
também havia sido enviada a EMDURB, 
mas, sem solução. Uma das organizadoras 
relatou que o M.P respondeu que daria um 
prazo de 15 dias para Contestação. Segundo 
a moradora que trabalha em uma unidade de 
saúde, todo o trajeto teria sido alterado para 
favorecer as empresas e acabou por prejudi-
car as pessoas que são obrigadas a dar longas 
caminhadas para encontrar um ônibus.  

No documento os moradores reivindi-

tados e os passageiros viajam muitas vezes 
em pé nos degraus.

Os usuários do transporte reclamam que 
apenas uma linha atende o distrito de Pa-
dre Nóbrega e também os bairros Maracá e 
Montana, uma região que possui cerca de 60 
mil moradores para um percurso que demora 
quase 1 hora de viagem. A mesma reclama-
ção se estende para os moradores do Bairro 
Santa Antonieta e Parque das Nações que 
infelizmente estão passando pela mesmo e 
vexatória situação na hora de se deslocar ou 
retornar do trabalho. Ninguém faz nada.

Os moradores lembram ainda que apesar 
da redução no número de casos, as restrições 
de distanciamento impostas pela pandemia 
da Covid-19 continuam em vigor, e com os 
ônibus lotados não é possível cumprir. A 
empresa Grande Marília é responsável por 
atender a região norte da cidade.

Como medida paliativa, o poder exe-
cutivo protocolou na Câmara Municipal de 
Marília no dia 20 de outubro o Projeto de 
Lei n.º 170/2021 que traz em sua redação a 
nova composição da comissão permanente 
para apurar denúncias e reclamações con-
tra as empresas que oferecem o transporte 
coletivo urbano na cidade. Até então, dois 
titulares e outros dois suplentes representam 
as concessionárias na instância responsável 
por avaliar eventual descumprimento con-
tratual e a falta de respeito com normas, ser-
viço e com os próprios passageiros. Muito 
pouco para quem realmente deveria TER 
PULSO DE ENFRENTAMENTO EM DE-
FESA DOS TRABALHADORES, mas, que 
prefere transferir responsabilidades.

Outro questionamento é sobre os pontos 
de ônibus, apesar de Lei Municipal promul-
gada recentemente – de autoria do vereador 
Rogerinho (PP) – exigindo das concessio-
nárias estruturas mínimas nos pontos de 
ônibus, como bancos e coberturas, o cenário 
continua o mesmo e o pior, a Amtu, entida-
de que representa as concessionárias Gran-
de Marília e a Sorriso de Marília, contestou 
as determinações da nova Lei Municipal 
junto ao Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. Solicitou liminar, mas o órgão 
colegiado negou. No entanto o poder execu-
tivo continua calado, sem qualquer exigên-
cia mais efetiva, apesar da lei em vigor. 

Enquanto isto, segue a carruagem, digo, 
o transporte coletivo de Marília onde as 
empresas fazem realmente o que querem e 
a administração municipal, sabe-se lá por 
qual motivo, não segue o exemplo de outras 
cidades, em defesa do seu povo, da sua gen-
te e de seus eleitores, ops, seus??? Será????

cam a volta do que era antes, pois as mu-
danças provocadas e realizadas pelo GPS so-
mente trouxeram transtornos aos moradores 
do Condomínio das Rosas, Vila Real, Teotô-
nio Vilela, Parque das Azaléias e outros. A 
revolta era tanta que os usuários chegaram 
a mencionar a extinta EMPRESA CIRCU-
LAR DE MARÍLIA, que segundo eles, dava 
conta de toda a cidade e prestava um bom 
atendimento sem alteração constante de li-
nhas. A empresa Sorriso de Marília é res-
ponsável por atender a região sul da cidade.

Outra linha com constantes reclama-
ções é a do Campus Universitário, que em 
horários de pico ficam completamente lo-
tados, em sua maioria com funcionários da 

empresa Paschoalotto que fica próximo ao 
H.U (Hospital Universitário). Insensível ao 
problema e a reclamações a empresa sequer 
se mobiliza para colocar um carro extra nos 
horários críticos. Seria falta de carro, de mo-
toristas ou descaso mesmo ???

Já na zona norte, o problema é crônico 
e sem solução, pelo menos até a publicação 
desta edição. Os Moradores do distrito de 
Padre Nóbrega e dos bairros Maracá e Mon-
tana, na zona norte de Marília, reclamam da 
superlotação dos ônibus que atendem aque-
la região e do número reduzido de linhas. 
Como de praxe, os usuários afirmam que 
principalmente nos horários de pico (entre 
6h e 7h e 18h e 19h) os ônibus circulam lo-

Usuários começam a tomar medidas judiciais contra a Emdurb e as empresas de transporte 
coletivo pela deficiência dos serviços prestados. 

Bancos improvisados
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CONSCIENTIZAÇÃO:

CENID da Unimar realiza 1º encontro 
Interdisciplinar em Diabetes.

ACONTECE MARÍLIA II

O Centro Interdisciplinar em Diabetes 
(CENID) da Universidade de Marília (Uni-
mar) realiza de 16 a 18 de novembro o 1º En-
contro Interdisciplinar em Diabetes. O even-
to será híbrido, online e presencial, e contará 
com palestras e ações que têm como objetivo 
sanar dúvidas sobre diagnóstico e cuidados.

De acordo com a coordenadora do CE-
NID, Jesselina Haber, o evento foi pensado 
para ajudar a população e os profissionais 
da saúde a entender melhor a diabetes. “No 
dia 14 de novembro, é celebrado o dia mun-
dial do diabetes e em comemoração a data, o 
Cenid vai ter toda uma programação voltada 
para a população”, destaca.

Ainda segundo a coordenadora, foram 
preparadas ações e palestras voltadas ao 
esclarecimento de vários aspectos da vida 
do paciente com diabetes. “Durante os três 
dias, estaremos medindo a glicemia das pes-
soas que passarem pelo Ambulatório Médi-
co de Especialidades (AME), na tentativa de 
saber como está o nível de açúcar no san-
gue. Teremos uma live com toda a equipe 
Cenid, composto de enfermeiros, educador 
físico, psicólogo, nutricionista, educadora 
de aplicação de insulina e endocrinologista, 
para tirar as dúvidas dos participantes e au-
xiliar no que pudermos

e, um encontro presencial voltado para 
estudantes e profissionais da área da saúde, 
com o aprofundamento no tema”, conta.

O QUE é A DIABETES?

A diabetes, conhecida cientificamente 
como Diabetes mellitus, é uma doença me-
tabólica crônica caracterizada pelo aumento 
dos níveis de açúcar/glicose no sangue. Isso 
acontece porque a insulina, que é o hormô-
nio que transporta a glicose do sangue para 
o interior das células não é produzida ou não 
funciona corretamente, fazendo com que o 
açúcar se vá acumulando no sangue ao invés 
de ser gasto nas células do corpo.

Na maior parte dos casos, a diabetes sur-
ge ao longo da vida, principalmente devido 
a maus hábitos de alimentação, mas também 
pode estar presente desde o nascimento.

PRINCIPAIS TIPOS DE DIABETES

A diabetes pode ser dividida em 4 prin-
cipais tipos:

Diabetes tipo 1: é o tipo menos comum 
e surge desde o nascimento, sendo conside-
rada uma doença autoimune, já que o pró-
prio sistema imune ataca as células do pân-
creas responsáveis por produzir a insulina. 
Assim, a insulina não é produzida, a glicose 
não é transportada para as células e acaba se 
acumulando no sangue;

Diabetes tipo 2: é o tipo mais comum e 
acontece devido a uma resistência à insuli-
na que surge ao longo da vida, normalmen-
te devido a maus hábitos alimentares. Essa 
resistência diminui a ação da insulina no 
corpo e faz com que a glicose acabe se acu-
mulando no corpo;

Diabetes gestacional: é um tipo de dia-
betes que acontece apenas durante a gesta-

ção e que está relacionado com a produção, 
pela placenta, de outros hormônios que blo-
queiam a ação da insulina;

Pré-diabetes: acontece quando o nível 
de açúcar no sangue está aumentado mas 
ainda não é o suficiente para fazer o diag-
nóstico de diabetes.

Além destes, a diabetes também pode 
ser dividida em outros tipos mais raros 

como a diabetes latente autoimune do adul-
to ou a diabetes desencadeada pelo uso de 
medicamentos.

OS SINTOMAS CLÁSSICOS DE 
DIABETES INCLUEM:

• Sensação de sede exagerada;
• Aumento da fome;
• Vontade frequente para urinar;
• Boca seca;
• Cansaço fácil;
• Alterações da visão.

POSSíVEIS COMPLICAÇõES

Quando a diabetes não é tratada adequa-
damente, os níveis de açúcar no sangue po-
dem ficar elevados por muito tempo e causar 
danos em vários órgãos. Por esse motivo, o 
1º Encontro Interdisciplinar joga um papel 
muito importante sobre uma doença que age 
em silêncio onde uma das principais ferra-
mentas de controle é a informação.

O 1º Encontro Interdisciplinar em Dia-
betes será realizado nos dias 16, 17 e 18 de 
novembro:

Nos três dias - Medição de glicemia no 
AME, das 08h às 17h.

• Dia 16 de novembro: Bate-papo sobre 
Diabetes.
• à partir das 19h - canal Youtube/Unimartv

• Dia 17 de novembro: Simpósio CENID
• à partir das 19h - Anfiteatro da Reitoria
• Aula 1 - Dra. Juliana Capelozza
• Introdução- tipos de Diabetes e 
diagnóstico
• Aula 2 - Eleny Guimarães
• Cuidados de Enfermagem no Diabetes
• Aula 3 - Jefferson Santos
• Diabetes e Dieta: Aonde estamos?
• Aula 4- Eduardo Chagas
• Efeito do exercício no diabetes 1 e 2
• Aula 5 - Dra. Flavia Caracio
• A saúde mental no Diabetes
• Aula 6 - Dra. Jesselina Haber
• Arsenal medicamentoso no diabetes. O 
que temos?

Para os interessados em participar do 
Simpósio, realizado no segundo dia, é ne-
cessária a realização da inscrição. O valor 
da inscrição para acadêmicos é de R$20 e 
profissionais da área da saúde, R$40. 

Mais informações acesse www.unimar.
br ou entre em contato pelos números (14) 
(14)99613-3336 - Davi ou (14)996781611 - 
Maria Júlia.
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PULSO FIRME. A falta de uma admi-
nistração que ouve a população e parte em 
defesa de seus interesses é outra deficiência 
da atual gestão. Infelizmente as reclamações 
que chegam não só no JORNAL DO ÔNI-
BUS DE MARILIA, mas, também em ou-
tros veículos de comunicação, acabam não 
sendo reconhecidas ou até mesmo omitidas. 
O clamor dos usuários do transporte cole-
tivo, que são trabalhadores e eleitores não 
ecoa nos tímpanos de quem deveria dar uma 
maior atenção.

Em Piracicaba é mais um exemplo que 
separamos para esta edição. Na tradicional 
cidade do sotaque diferenciado, não preci-
sou a população reclamar por meses à fio, 
pois lá, existe quem fiscaliza diariamen-
te linha por linha e os resultados acabam 
acontecendo. Vejam vocês; duas linhas de 
ônibus municipais tiveram mudanças nas ta-
belas de horários em Piracicaba, de acordo 
com a prefeitura: 301-Paulicéia e 410-Par-
que Orlanda/TVS (Terminal Vila Sônia).

ENQUANTO ISSO II: Prefeitura de 
Piracicaba faz ajustes e acréscimos 
de horários em linhas de ônibus de 

transporte coletivo da cidade. 

ENQUANTO ISSO I: Câmara de Mogi das Cruzes (SP) 
aprova botão de pânico para ônibus municipais.

Objetivo é facilitar a denúncia de 
assaltos, brigas e outros tipos de violência.

ENVOLVIMENTO. Esta é a palavra e 
isto é o que falta aos vereadores marilienses 
que não saem as ruas e quem não utilizam o 
transporte coletivo de Marília, sequer para 
fiscalizar o que ocorre no dia a dia do tra-
balhador na luta pelo pão de cada dia. Qual 
dos (as) vereadores (as) você viu um dia 
pegar o ônibus para se deslocar para o tra-
balho, ir ao supermercado ou comparecer a 
uma sessão camarária ???

Enquanto isto, em outras cidades, acon-
tece justamente o contrário, pois, com o 
envolvimento, é possível se detectar os pro-
blemas e automaticamente buscas soluções. 
Toda essa introdução reflexiva para infor-

Voltamos a frisar a palavra ENVOLVI-
MENTO. Se não há envolvimento da admi-
nistração com os usuários do transporte cole-
tivo, com as empresas não é diferente. O único 
relacionamento que existe entre as empresas 
Grande Marília e Sorriso de Marília com os 
marilienses é a passagem paga com antecedên-
cia pelo cartão. Uma relação fria e insensível 
demonstrada recentemente no dia de finados e 
outras datas importantes. Nem pagando o usu-
ário obtém um feed-back para aliviar. Nesta 
hora realmente o povo sente falta da EMPRE-
SA CIRCULAR DE MARÍLIA. 

Mais um exemplo para os corneteiros 
de plantão da administração municipal que 
aguardam ansiosamente por cada edição 
deste JORNAL REVISTA de LINHA IN-
DEPENDENTE, para checar as verdades 
relatadas em cada matéria e, que acabam 
incomodando. A VERDADE DÓI.

Confiram a criatividade. A Expresso 
Auto Bus, que faz a locação de ônibus para 
o TCA (Serviço Municipal de Transportes 
Coletivos de Araras) começou a decoração 
de veículos natalinos. O primeiro deles foi 
concluído começou a circular na cidade nes-
ta terça-feira, 09 de novembro de 2021.

Com fitas de lâmpadas de LED, a ilumi-

ENQUANTO ISSO III: Expresso Auto Bus 
coloca ônibus natalino em Araras (SP).

nação contorna os principais elementos do 
design da carroceria, com cores diferentes, 
entre branca, azul e vermelha. Segundo a 
empresa, o intuito é preparar quatro veícu-
los que se revezarão em todas as linhas da 
cidade, “para levar um pouco de esperança 
e luz neste Natal, ainda mais depois das di-
ficuldades que a pandemia impôs a toda a 
sociedade”.

Os ônibus serão colocados nas linhas de 
acordo com as escalas habituais de horários 
e a tarifa é a mesma de todo o sistema. A 
Expresso Auto Bus foi contratada em agos-
to de 2021 pela prefeitura de Araras que vê 
na locação uma possibilidade de gerar uma 
economia de aproximadamente 23% aos co-
fres públicos. O sistema de Araras é de ope-
ração do poder público, que conta também 
com frota própria.

A empresa também fornece o combus-
tível, expedição dos documentos, custos de 
licenciamento, impostos, multas e vistorias. 
A locação foi definida em pregão presencial 
em 12 de agosto de 2021, que teve como 
vencedora a empresa Expresso Auto Bus 
Transportes Eireli pelo valor de R$ 4,3 mi-
lhões (R $ 4.381.983.0600). O contrato terá 
vigência de 12 meses.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Ur-
bana, Trânsito e Transportes (Semuttran), 
as alterações começaram no domingo, 07 
de novembro de 2021 na linha 301; e na li-
nha 410, as mudanças ocorreram a partir de 
segunda-feira (08).

301-Paulicéia: Passou a ter acréscimo de 
horários, aos domingos.

Segundo a prefeitura, esta linha, que 
transporta mensalmente 160 mil passagei-
ros/mês, realiza atualmente uma média de 
4.140 viagens por mês e com o acréscimo de 
horários passou para 4.196 viagens mensal-
mente. A maior parte dos passageiros dessa 
linha embarca dentro dos terminais Central 
e Paulicéia. 

Vale lembrar, que em Piracicaba, além 
de um terminal na área central da cidade, 
existe os terminais intermodais nas regi-
ões mais distantes para agilizar os horários 
e contribuir com a mobilidade urbana do 
município, conforme já foi defendido pelo 
editor do JORNAL DO ÔNIBUS DE MA-
RILIA, na elaboração do plano diretor da 
cidade. 

410-Parque Orlanda/TVS (Terminal 
Vila Sônia): Teve ajustes de horários nos 
dias úteis desde a última segunda-feira 

(08), para evitar atrasos nos embarques. 
A medida não alterará o número de 

viagens diárias.
“Essa medida é necessária para que os 

usuários do transporte coletivo não sejam 
prejudicados em seus compromissos por 
causa de atrasos nos horários dos ônibus. Es-
tamos atentos para que isso não ocorra e com 
os ajustes este problema será sanado”, expli-
ca, em nota, o diretor de Transportes Públi-
cos da Semuttran, Vanderlei Quartarolo.

mar um dos exemplos; os vereadores da 
Câmara de Mogi das Cruzes, em São Paulo, 
aprovaram um projeto de lei que prevê a 
instalação de um botão de pânico nos ôni-
bus municipais. A proposta foi apresentada 
nesta terça-feira, 09 de novembro de 2021.

O Projeto de Lei 72/2021, apresentado 
pelo vereador policial Maurino, tem como 
objetivo facilitar a denúncia de assaltos, 
brigas, assédios e outros tipos de violên-
cia. O dispositivo, ao ser acionado, deverá 
se comunicar diretamente com a Central de 
Monitoramento da Prefeitura, que deslocará 
uma viatura até o local.

A instalação do Botão do Pânico deverá 
ficar sob a responsabilidade das empresas 
concessionárias do serviço de transporte pú-
blico no município.

“O objetivo é justamente a questão da 
segurança. Qualquer ato irregular que acon-
tecer dentro de um transporte coletivo o mo-
torista terá próximo o botão que poderá ser 
acionado, comunicando a empresa, que fará 
contato com a polícia”, explicou Maurino.

Segundo a Câmara, por orientação da 
Procuradoria Jurídica da Câmara, o próprio 
autor do projeto apresentou quatro emendas 
modificativas e duas emendas supressivas.

Com isso algumas possibilidades de 
multa ficam extintas, como ausência ou mal 
funcionamento de central de monitoramen-
to pelas empresas. As emendas modificati-
vas adequaram o texto do projeto para evitar 
interpretações diversas.
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Além do porteiro tradicional, construtora 
em Curitiba investe em estrutura para outras 
opções de portaria remota ou semipresencial.

Um dos itens mais importantes na área co-
mum de um edifício é a portaria. Ela controla 
a entrada de pessoas no condomínio e aumenta 
a segurança. A portaria também oferece muita 
conveniência: os profissionais ajudam a entrar 
no prédio com mais praticidade, recebem as 
encomendas e recepcionam visitantes, entre 
outras contribuições importantes no dia a dia.

Porém, ter uma equipe de porteiros pre-
sencialmente na entrada não é a única maneira 
de manter a segurança e conveniência no seu 
condomínio. Há outros tipos de portarias, que 
oferecem diferentes benefícios — como eco-
nomia em taxas de condomínio, por exemplo. 
Entenda mais sobre essas opções a seguir.

1. Portaria tradicional (presencial)
A primeira opção é mais conhecida, em 

que uma equipe de porteiros se reveza na gua-
rita, em turnos. Assim, a entrada está sempre 
assistida, seja para receber uma encomenda, 

Conheça 4 tipos de portaria para condomínios.

Com Mudança é sinônimo de problema 
para muitas pessoas, de acordo com uma 
pesquisa realizada pela imobiliária Quinto 
Andar. Especialistas em condomínios dão 
dicas para deixar o momento menos estres-
sante para o novo morador e para a própria 
administração e funcionários do prédio.

O primeiro ponto essencial é estar atento 
às regras do condomínio. O regimento inter-
no define em quais horários e dias da sema-
na é permitido realizar a mudança.

“Geralmente é de segunda a sexta ou 
de segunda a sábado, no horário comercial. 
Nos sábados, o horário costuma ser redu-
zido, mas cada condomínio tem sua regra. 
Por isso, é importante estar atento”, afirma a 
síndica Catarina Anderaos.

O novo morador precisa fazer o agenda-
mento da mudança com o zelador, síndico 
ou via administradora, defende a síndica. 
“Primeiro, a pessoa tem que se apresentar 
como novo proprietário ou inquilino do 
apartamento”, diz.

Caso seja preciso içar móveis ou itens 
que não cabem no elevador, como um pia-
no, também é preciso fazer o agendamento 
com o prédio, já que pode ser necessário 
preparar a área comum no térreo para isso.

“Quando alguém vende um apartamento 
ou aluga, um novo condômino que não co-
nhece as regras vai entrar. Então, é recomen-
dável que o proprietário entregue uma cópia 
do regimento para essa pessoa”, defende 
Alexandre Callé, advogado especialista em 
condomínios. O síndico também pode ter 
essa atitude de oferecer uma cópia do docu-
mento que contém as regras do prédio.

O condomínio deve disponibilizar o ele-
vador e prepará-lo, caso necessário. Forros 
ou proteções podem ser utilizadas para evi-
tar danos à cabine.

Para a síndica Catarina Anderaos, co-
locar um funcionário para acompanhar a 

EVITANDO CONTRATEMPOS:
Saiba como evitar problemas na mudança para um novo prédio.

• Disponibilizar e preparar o elevador 
colocando proteções na cabine, se 
necessário
• Recomenda-se que um funcionário 
acompanhe a mudança por dois motivos:
Por segurança, já que são muitos 
funcionários da mudança entrando e saindo
Para supervisionar e orientar, ficando atento 
a quaisquer danos à estrutura do prédio no 
processo
08 principais problemas de quem acabou de 
se mudar, segundo a pesquisa:
• Problemas de infiltração, vazamentos ou 
outros problemas hidráulicos
• Problemas com a rede elétrica
• Problemas com os vizinhos
• Problemas com insetos
• Outros problemas com a infraestrutura do 
imóvel
• As contas são mais caras do que o esperado
• Não bate sol
• A região tem muito trânsito

Entrei em um novo apartamento e notei 
problemas, como proceder?

• Problemas hidráulicos ou elétricos, 
por exemplo, devem ser resolvidos pelo 
proprietário
• A responsabilidade é do proprietário 
mesmo se o problema não foi identificado 
no momento de vistoria ou ingresso do 
novo condômino
• O inquilino pode, inclusive, desocupar o 
apartamento sem pagamento de multa, se o 
proprietário não resolver
• O proprietário, por sua vez, deve 
contratar um engenheiro ou arquiteto para 
fazer um laudo do problema
• O engenheiro ou arquiteto vai constatar 
se o problema é do apartamento ou do 
condomínio
• Se for um problema do prédio, o 
condomínio é responsável pela resolução

mudança é um ponto importante para orien-
tação e supervisão. “A pessoa pode acom-
panhar a movimentação e também verificar 
se a equipe da mudança está fazendo tudo 
direitinho, sem danificar paredes, pisos e o 
próprio elevador”, explica.

Anderaos também dá dicas em relação 
à convivência para quem está chegando no 
prédio. “Após a mudança terminada, a pessoa 
deve ficar atenta a questão do barulho, não 
ficar arrastando móvel ou usando furadeira 
depois do horário permitido”, argumenta.

O levantamento também atestou surpre-
sas desagradáveis que os novos condôminos 
percebem após ingressarem no apartamen-
to. Problemas de infiltração, vazamentos ou 
outros problemas hidráulicos e problemas 
com a rede elétrica estão entre as principais 
reclamações do “pós mudança”.

Se o imóvel for alugado, a responsabilida-
de de resolver esses problemas é do proprie-
tário, não do inquilino. “Independentemente 
de não ter sido identificado no momento do 
ingresso e seja uma situação que só foi iden-
tificada durante a moradia, o proprietário é 
quem responde”, diz Rodrigo Karpat.

O proprietário, por sua vez, deve fazer 
um trabalho de investigação a fim de identi-

ficar a origem do problema. “A recomenda-
ção é contratar um engenheiro ou arquiteto 
para verificar se é um problema do próprio 
apartamento ou do condomínio”, comple-
menta Alexandre Callé.

Regras e orientações para a mudança
Horários

• O regimento interno de cada condomínio 
define os horários e dias permitidos
• Alguns condomínios permitem mudanças 
aos sábados; outros, só entre segunda e 
sexta-feira
Dicas para o novo condômino
• Buscar conhecer as regras do condomínio 
e pedir uma cópia do regimento interno ao 
síndico
• Agendar a mudança com o zelador e 
deixar a portaria avisada
• Se for preciso içar móveis, contratar uma 
empresa especializada e agendar data e 
horário com o condomínio
• Respeitar horários de barulho se for 
preciso fazer reformas ou obras, mesmo 
que pequenas
• Fazer o descarte correto dos resíduos da 
mudança
Dicas para o condomínio

recepcionar um visitante ou zelar pela segu-
rança do condomínio.

Trata-se de uma opção mais custosa, já 
que demanda vários funcionários. Mas a con-
tratação de uma empresa terceirizada aumenta 
o custo-benefício desta opção, pois essa em-
presa é quem fica responsável pelo treinamen-
to e encargos trabalhistas dos porteiros, tra-
zendo mais praticidade para a administração 
do condomínio.

2. Portaria remota 24 horas
Uma alternativa que vem chamando aten-

ção nos últimos anos é a portaria remota: em 
vez de ficar na guarita do edifício, os porteiros 
ficam em uma central de monitoramento da 
empresa terceirizada. Eles acompanham tudo 
pelas câmeras e fazem o mesmo serviço de 
controlar as entradas e interfonar quando ne-
cessário — apenas não podem receber pacotes.

Isso diminui bastante o custo da portaria, 
impactando diretamente nas taxas de condo-
mínio. Também pode aumentar a segurança: 
como o porteiro não está presencialmente no lo-

cal, ele pode pedir ajuda sem ser ameaçado em 
tentativas de invasão. A questão é que o prédio 
deve ter estrutura para portaria remota, como 
câmeras, para que essa opção seja possível.

3. Monitoramento à distância, sem portaria
Se a preocupação é somente com a segu-

rança, sem precisar das conveniências de con-
trole de entrada e recepção, há uma alternativa 
com custo ainda menor. Trata-se da contrata-
ção de um serviço de monitoramento à distân-
cia por câmeras, mas sem portaria remota.

Os moradores recebem suas tags e controles 
para entrar no prédio (e não há ninguém para 
abrir a porta ou auxiliar na entrada), mas há uma 
equipe monitorando as câmeras, na central, para 
manter a segurança de todos. Assim como na op-
ção anterior, o edifício precisa oferecer a estrutu-
ra necessária para adoção do modelo.

4. Modelo híbrido (semipresencial)
Por fim, é possível mesclar dois modelos 

diferentes, criando uma portaria semipresen-
cial. Por exemplo: o porteiro fica na guarita 

durante o dia, quando há maior fluxo de mo-
radores e visitantes na entrada, enquanto que à 
noite há apenas o serviço remoto. Assim, seu 
edifício diminui os custos com menos prejuízo 
à segurança e conveniência dos moradores.

Qual tipo de portaria escolher?
Essa é uma questão que depende bastante 

de cada condomínio e do perfil de moradores: 
em prédios com muitas pessoas jovens, as op-
ções menos custosas costumam ser as favoritas, 
enquanto condomínios familiares ou com mo-
radores idosos preferem contar com a presença 
do porteiro, para auxiliar sempre que preciso.

O importante é se certificar de que o edi-
fício em que seu apartamento está localizado 
permite essa escolha, caso a situação se modi-
fique. É o caso dos empreendimentos da Cons-
trutora Terrasse. A escolha final é dos condô-
minos, conforme suas necessidades.

A segurança e conforto dos moradores, 
bem como a continuidade desses benefícios no 
longo prazo, devem ser prioridades na entrega 
de um empreendimento.
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PASSEIOS INESQUECÍVEIS:
Ainda dá tempo de aproveitar o Litoral Norte 

de São Paulo na primavera.
Passeios de caiaque

O roteiro de passeio de caiaque pela 
Barra do Una é perfeito para quem gosta 
de ecoturismo. Com sua rica mata ciliar, o 
curso sinuoso possui água escura que torna 
a atividade ainda mais única. O percurso 
passa pelos rios Una e Cubatão e possui di-
versas praias de areia para paradas para um 
mergulho, descanso e contemplação. 

Aula de surfe
Cidade natal do campeão de surfe Ga-

briel Medina, São Sebastião é o paraíso 
para os que amam o esporte e o praticam, 
ou desejam praticar. Na praia de Juquehy 
há opções de aulas individuais com instru-
tores capacitados, treinados e coordenados 
por Liza Monteleone, vice-campeã de surfe 
feminino profissional de 1997, com Certifi-
cado Internacional de Instrutor de surfe.

UBATUBA

A primavera chegou em setembro e, 
junto com ela, a esperança de temperaturas 
mais amenas que permitam aproveitar mais 
atividades ao ar livre. Para essa época do 
ano, no Circuito Litoral Norte, composto 
por Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São 
Sebastião e Ubatuba, é uma ótima opção de 
destino para viagens rápidas com a família 
para recarregar as energias.

As cidades possuem atrativos ideais para 
a primavera, cada um com as suas particu-
laridades que decerto atraem diferentes pú-
blicos. Desde a observação da fauna e flora 
até trilhas e passeios náuticos, a família toda 
pode ser incluída no roteiro para aproveitar 
o que a primavera pode oferecer antes que a 
estação acabe. 

BERTIOgA

Aldeia indígena
Na divisa de Bertioga e São Sebastião, 

mais especificamente na Praia de Boracéia, 
ficam as Terras Indígenas do Rio Silveira, 
onde vivem cerca de 500 índios guaranis. A 
aldeia mantém a cultura viva com danças, 
músicas, culinária e artesanato típico. 

CARAgUATATUBA

Desde trilhas a passeios náuticos, 
o Circuito Litoral Norte oferece 
opções para todos os gostos de 

passeio para quem quer aproveitar 
a estação.

As trilhas
As trilhas são ideais para explorar a 

natureza preservada de Caraguatatuba, es-
pecialmente a que leva até a cachoeira do 
Massaguaçu, bastante procurada para banho 
e ensaios fotográficos. 

Os passeios náuticos
Em um passeio de lancha pela cidade, 

pode-se conhecer locais como a ilhota da 
Cocanha, pois mais de um quilômetro da 
praia que leva o mesmo nome, e possui uma 
das maiores fazendas de mariscos do Esta-
do: 36 mil m² e produção que pode atingir 
até 160 toneladas. Além dela, tem também 
a Ilha do Tamanduá, com 1133 m², coberta 
por vegetação natural e com cinco praias: do 
Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do 
Sururueiro.

City tour 4x4 pelas praias
ou pelos mirantes

Essa é uma possibilidade de conhecer 
bem as praias, como Cocanha, Mococa e 
Martim de Sá: um passeio de 4x4. Além 
dele, também existe a possibilidade de fa-
zer a tour que visita as principais atrações 
histórico-culturais da cidade, bem como o 
completo Mirantes da Orla, que reúne três 
mirantes ao todo: o do Mangue, do Costão e 
o do Pôr do Som. Além da belíssima paisa-
gem, incluindo as cidades vizinhas, o local 
foi projetado para ser um point cultural, o 
que significa que vira e mexe recebe eventos 
musicais, por exemplo.

A Trilha d’Água
Localizada no bairro Mangue Seco, a 

Trilha d’Água permite que os visitantes 
podem conhecer o processo de mudança da 
vegetação da Mata Atlântica preservada, 
passando pelo manguezal, restinga, mata 
paludosa, de encosta e ombrófila densa. 
Além disso, há também opções culturais, 
como a passagem pela linha do bondinho 
da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio 
Guaxanduva.

Passeio de barco individual
Em contrapartida dos tradicionais pas-

seios de lancha ou escuna que partem reche-
ados de turistas, o passeio individual propor-
ciona uma experiência mais exclusiva desse 
roteiro em Bertioga. As embarcações têm 
capacidade de até 25 pessoas, que podem ser 
da mesma família ou um grupo de amigos, 
e saem rumo ao canto da praia Indaiá ou do 
Camburizinho. O passeio também é indi-
cado para aqueles que gostam de praticar a 
pesca esportiva, de 12 a 24 horas, tanto em 
alto mar quanto no Montão de Trigo.

ILHABELA

Birdwatching
Para os que gostam de observar pássa-

ros ou gostariam de alimentar esse hábito 
aos poucos, Ilhabela possui das 10 maiores 
montanhas insulares do país, com picos de 
até 1300 metros de altura, área de mangue e 
130 km de faixa costeira. Esse relevo carac-
terístico permite que os visitantes tenham 
um ótimo ambiente para observar aves, 
tanto que a ilha reúne mais de 350 espé-
cies, como o Papagaio-moleiro, eleito a ave 
símbolo da cidade. Há passeios guiados es-
pecialmente para a observação de pássaros 
como o Tiê-sangue e o Tangará.

As cachoeiras
Devido a sua biodiversidade preservada, 

Ilhabela é considerada a ilha com a maior 
quantidade de cachoeiras do Brasil, sendo 
cerca de 40 catalogadas. Entre elas estão a 
da Friagem, com queda de 25 metros com 
ducha natural, e a dos Três Tombos, forma-
da por três quedas, a primeira delas com 30 
metros que forma uma piscina natural es-
plêndida para banho de famílias e crianças.

Fazenda Engenho D’Água
A fazendo, construída no período de 

produção açucareira no litoral em meados 
do século 18, é considerada um marco his-
tórico de Ilhabela e, além dos 43,5 mil m² de 
área, possui casa sede feita de alvenaria de 
pedra e cal e de pau-a-pique, e a casa maior, 
que segue bem as tradições das ilhas atlânti-
cas em um sobrado avarandado. Atualmen-
te o local funciona como Parque Municipal 
Fazenda Engenho D’Água.

SÃO SEBASTIÃO 

Conjunto Geográfico do Prumirim
Integrando a praia e ilha de mesmo 

nome, bem como a cachoeira que fica na 
Rodovia Rio-Santos, cerca de 18 km ao nor-
te do centro de Ubatuba, esse conjunto geo-
gráfico é considerado um dos cenários mais 
belos da cidade. Ali também fica a Aldeia 
Indígena Boa Vista.

Trilha das 7 Praias
Na parte sul da ilha, a trilha das sete 

praias é de longe um dos roteiros mais pro-
curados pelos turistas que visitam a região. 
Possui 10 km de percurso, ligando a Praia 
da Lagoinha à Praia da Fortaleza, passando 
pelas faixas de areia do Oeste, Peres, Bone-
te, Grande do Bonete, do Deserto e do Ce-
dro do Sul. O trajeto dura cerca de seis horas 
e a trilha tem nível de dificuldade classifica-
do como médio.
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VITRINE

Por um bumbum perfeito, famosas como Bruna 
Marquezine usam técnica polêmica.

tes façam, no mínimo, três sessões do tra-
tamento, com 15 dias de pausa entre elas, 
sendo que cada uma custa R$ 4.000.

O bioestimulador faz o organismo pro-
duzir colágeno; é um produto natural e com-
patível com o organismo. Não injeto nenhu-
ma substância definitiva - Natasha Ramos

A farmacêutica, no entanto, não revela 
quais bioestimuladores usa no tratamento. 
“Não falo sobre a fórmula, pois ela está 
sob minha propriedade intelectual”, diz Na-
tasha, que registrou o Round Glúteo como 
patente própria no Inpi (Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial) há dois anos. Se-
gundo ela, apenas as pacientes ficam saben-
do o que está sendo usado no tratamento.

“Como farmacêutica, sempre fui apai-
xonada por fórmulas químicas, então re-
solvi juntar os meus ativos favoritos com 
alguns bioestimuladores que promovem a 

“A primeira bunda de famosa que eu 
atendi foi a da Gretchen”, conta Natasha 
Ramos, a “Doutora Bumbum”. “Ela chegou 
para mim com muita queixa de flacidez, já 
desacreditando da estética. Me disse que, se 
eu não mostrasse resultado, ela ia espalhar 
por aí que a técnica não era boa”, brinca a 
farmacêutica, na pausa entre uma das cerca 
de 70 pacientes que atende por dia.

DIA DA CONSCIêNCIA NEgRA: 
Filmes imperdíveis para celebrar a data estão em 

semana especial do Telecine e Megapix. Como assistir?

Dia da Consciência Negra é celebrado 
em 20 de novembro: Telecine e Megapiax 
trazem semana dedicada a grandes produ-
ções com protagonismo negro.

Desde 2003, 20 de novembro marca a 
celebração do Dia da Consciência Negra. A 
data foi escolhida pelo aniversário de morte 
de Zumbi dos Palmares, líder histórico na 
luta pela libertação dos povos escravizados 
no Brasil. Agora, é um dia para incentivar 
a reflexão sobre diversidade racial - e obras 
do cinema podem ajudar no debate. Pensan-
do nisso, o Telecine e o Megapix lançam a 
Semana da Excelência Preta de 15 a 21 de 
novembro. 

A lista conta com mais de 30 filmes, que 
serão exibidos nos canais da rede e também 

fazem parte do catálogo do streaming do 
Telecine, que te dá 30 dias grátis para ex-
perimentar. Para te ajudar a começar a ma-
ratona, listamos alguns dos títulos que você 
não pode perder! Em seguida, temos a grade 
completa da programação.

INTOCÁVEIS (15/11 ÀS 17H NO
MEgAPIX)

Sucesso entre o público e a crítica, In-
tocáveis começa quando um aristocrata 
fica tetraplégico após um acidente e decide 
contratar um assistente. O escolhido é um 
jovem com problemas complexos e sem ne-
nhuma experiência no trabalho. Ao longo 
da história, uma amizade incrível começa 
a se desenvolver e a quebrar barreiras. O 

FILMES NO TELECINE
CULT (18/11)

• Rio, 40 Graus (13h25)
• Rio, Zona Norte (15h05)
• Macunaíma (16h40)
• Rafiki (18h35)
• Djon África (20h10)
• Faça A Coisa Certa (22h)
• Noite De Reis (0h05)

FILMES NO TELECINE FUN (19/11)
• Uma Turma Do Barulho (18h10)
• Barbeiragem Total (20h05)
• Um Salão Do Barulho (22h)
• Um Salão Do Barulho 3 (23h55)

FILMES NO TELECINE
TOUCH (20/11)

• Chocolate (8h40)
• Aretha Franklin: Amazing Grace (10h50)
• Ray (12h30)
• Ali (15h05)
• Simonal (17h50)
• Harriet (19h45)
• Tim Maia (22h)
• Fique Rico ou Morra Tentando (0h35)

FILMES NO TELECINE
ACTION (21/11)

• Creed: Nascido Para Lutar (17h15)
• Creed II (19h40)
• O Plano Perfeito (22h)
• Chamas Da Vingança (0h20)

longa tem no elenco Omar Sy, estrela da sé-
rie Lupin, e você pode acessá-lo pelo strea-
ming do Telecine.

PROJETO gEMINI (17/11 ÀS 22H NO 
TELECINE PREMIUM)

Com ação e ficção científica, Projeto Ge-
mini também está no streaming e tem Will 
Smith em dois personagens: um assassino 
profissional que se torna alvo do governo 
norte-americano, e um clone dele mesmo, 
que parece estar escondendo um grande se-
gredo da Agência de Inteligência de Defesa 
dos Estados Unidos. E você ainda confere; 

FILMES NO MEgAPIX (15/11)
• Intocáveis (17h)
• O Protetor (18h50)
• Sete Homens e Um Destino (21h)
• Lutador De Rua (23h15)

FILMES NO TELECINE
PIPOCA (16/11)

• O Sol Também É Uma Estrela (18h30)
• Tudo E Todas As Coisas (20h15)
• As Férias Da Minha Vida (22h)
• A Fotografia (0h)

FILMES NO TELECINE
PREMIUM (17/11)

• Correndo Atrás (20h20)
• Projeto Gemini (22h)
• Bem-Vindo À Morte Súbita (0h)

produção de colágeno e criei meu próprio 
protocolo.”

 Pode haver riscos 
A segurança desse tipo de procedimen-

to, porém, é questionada por médicos e 
especialistas da área. Alexandre Kataoka, 
médico responsável pelo Depro (Departa-
mento de Ética e Defesa Profissional) da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 
alerta sobre os riscos do tratamento. O pro-
duto pode causar infecção se ele for introdu-
zido em uma veia ou artéria, por exemplo. 
No pior dos casos, o quadro pode evoluir 
para embolia, trombose e até para a morte 
do paciente. A resolução 616 de 2015 do 
Conselho de Farmácia permite que profis-
sionais da área com especialidade em saúde 
estética façam aplicação de carboxoterapia, 
mircroagulhamento, botox e bioestimulado-
res de coláge.

Natasha Ramos, 30 anos, tem especiali-
zação em estética e cuida dos bumbuns mais 
famosos do Brasil. A busca pelo bumbum 
perfeito fez com que celebridades como 
Claudia Raia, Paolla Oliveira, Bruna Mar-
quezine, Juju Salimeni e Flayslane passas-
sem pelas mãos da esteticista curitibana, 
que afirma ter criado um método seguro e 
eficaz para combater a flacidez da região 
dos glúteos.

Chamado Round Glúteo, o tratamento 
consiste na aplicação direta (com o uso de 
seringa) de bioestimuladores —substâncias 
que estimulam a produção de colágeno na 
área. Os efeitos prometidos são bumbum 
empinado e diminuição de celulite na área, 
que surgem após 30 dias da primeira sessão. 
O pico do resultado, no entanto, aparece 
dentro de seis meses.

A farmacêutica recomenda que as clien-



ROSA CHOQUE
Novembro / 2021Página 10

Preparadas para o retorno do sapato Mary Jane?
Ele voltou, mas está diferente!

O sapato Mary Jane voltou bem mais re-
belde. Veja como usá-lo!

Há mais de um século, o sapato Mary 
Jane é um clássico. Em sua origem, ele ex-
pressa bem mais infantilidade e feminili-
dade. No entanto, em 2021, ele volta bem 
rebelde.

Um estudo realizado recentemente pela 
empresa de gestão de recursos humanos, 
Mindsight, revelou que mulheres sofrem 
três vezes mais assédio sexual do que ho-
mens em ambiente de trabalho, mas 97% 
das vítimas não denunciam o crime. Ao 
todo, foram ouvidas mais de 11 mil pesso-
as em todo o país, sendo 47,8% homens, 
51,5% mulheres e 0,7% não se identificam 
com nenhum dos gêneros.

Os resultados apontam ainda, que 34% 
dos entrevistados declararam já ter sofri-
do assédio moral. Em um recorte de gêne-

Pesquisa revela que mulheres 
sofrem três vezes mais assédio 

no trabalho do que homens.

Ele volta com salto estilo “plataforma” 
e com muito mais variedade. Algumas ce-
lebridades, como Dua Lipa, já aderiram ao 
Mary Jane repaginado. Se você também 
quer entrar na onda, confira abaixo algumas 
ideias de looks para usar com ele!

Sapatos boneca, baby-shoes, sapatos 
Mary Jane, baby dolls… Não importa como 
você os chame, os sapatos com bico arre-
dondado, salto grossinho e uma tira (ou 
mais) no peito do pé voltaram com tudo!

Os sapatos Mary Jane têm esse nome por 
causa de uma personagem de uma história 
em quadrinhos do ano 1902! A menininha da 
história de Richard Outcault usava os sapati-
nhos com tiras e o nome americano pegou!

Esse modelo já foi febre em vários mo-
mentos da história, inclusive nos anos 90 e, 
como praticamente tudo o que fazia a nossa 
cabeça naquela época está de volta, os sapa-
tos boneca não podiam ficar de fora!

Mas, se antes a moda era cheia de re-
gras e a indicação era usá-los somente com 
vestidos, saias e tecidos fluidos e delicados, 
hoje em dia a ideia é se divertir e usar o que 
te faz feliz! Eu, particularmente, acho que 
esse modelo fica muito mais legal quando 
combinado com jeans, camisetas podrinhas 
ou jaqueta de couro… Eles dão aquela pita-
dinha de açúcar e aquele ar high-low que eu 
amo ao look!

ro, 38% das mulheres já foram vítimas de 
abuso moral, mas apenas 6,6% registraram 
algum tipo de denúncia. Dos homens, 30% 
relataram ter sido vítimas desse tipo de cri-
me, mas só 6,4% denunciaram.

Um dos principais motivos que levam a 
baixa notificação, é o medo de sofrer alguma 
represália dentro do ambiente de trabalho 
ou ser demitido. Para os pesquisadores, esse 
baixo número de denúncia pode ser atribuí-
do ao fato de mais de 65% das empresas não 
possuírem um local seguro para o funcioná-
rio registrar esse tipo de reclamação.

3 sinais de que você está pronta 
para viver um novo amor.

Não fique presa ao passado e se dê a 
oportunidade de ser feliz mais uma vez

É fácil identificar quando não estamos 
prontas para um relacionamento: ainda es-
tamos de luto pelo término, temos saudade 
do ex, e por aí vai… Porém, nem sempre 
sabemos reconhecer quando é o momento 
para tentar novamente.

Por isso, o JORNAL DO ÔNIBUS DE 
MARÍLIA listou três sinais de que você está 
pronta para se entregar a um novo romance. 
Confira:

Você está bem com a vida de solteira
Aprender a ficar sozinha é uma das ati-

tudes mais positivas que podemos ter na 

vida, pois nos permite escolher um parceiro 
pela sua boa companhia, e não pelo simples 
medo à solidão.

Você está disposta a se abrir
Se a ideia de recomeçar a sua vida amo-

rosa não te assusta, mas te enche de entusias-
mo, é um bom sinal. Quando estamos fecha-
das, significa que ainda não estamos curadas.

Você aprendeu com os seus erros
Este é um dos sinais mais claros não só 

de que você está pronta para um novo amor, 
mas também de que você evoluiu como pes-
soa e de que o mais recente término deixou 
uma boa lição. 

38% das mulheres entrevistadas relataram que já foram vítimas de abuso moral
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A Prefeitura de Lençóis Paulista im-
plantou neste mês o sistema informatizado e 
integrado de prestação de serviços de rastre-
amento e monitoramento para gestão da fro-
ta de veículos. O sistema foi adquirido por 
meio de processo de licitação junto a empre-
sa Web Rast – ETT (Americana-SP). Cerca 
de 220 veículos estão recebendo o sistema 
informatizado de rastreamento e monitora-
mento que inclui a administração, controle 
e gerenciamento da frota. Para garantir a 
adequada e plena utilização do sistema, foi 
realizada a capacitação de 20 servidores, de-
signados pelas secretarias, que estarão en-
volvidos, diariamente, no acompanhamento 
dos motoristas e veículos de suas respecti-
vas pastas.

“O objetivo desta iniciativa é realizar 
a melhor gestão da frota, otimizando os 
recursos disponíveis e o uso dos veículos 
nas diversas atividades e serviços prestados 
pela Prefeitura Municipal, buscando econo-
mia (redução de custos), aumentando a se-
gurança e eficiência dos veículos”, explica 
o secretário de Motomecanização Antonio 
Paulo Antunes. “Em conjunto com a em-
presa fornecedora do sistema, iniciamos a 
instalação dos rastreadores, distribuição dos 
Ibutton, cadastros no sistema dos motoristas 

Neste sábado (13), o Memorial da Amé-
rica Latina, em São Paulo, receberá o evento 
“Fórum SP Afro Brasil 2021”, onde será assi-
nado o documento que oficializa a implanta-
ção da Casa SP Afro Brasil para Araraquara. 
Para a construção da unidade, a Prefeitura 
destinará uma área de 1.024 m² na Avenida 
Paulo da Silveira Ferraz, na Vila Xavier, en-
quanto a obra ficará sob a responsabilidade do 
Governo do Estado.

A Casa SP Afro Brasil é uma iniciativa do 
governo estadual para implantar equipamen-
tos destinados ao reconhecimento e valoriza-
ção da história e cultura afro-brasileira, bem 
como para promoção de políticas públicas de 
desenvolvimento social e econômico, justiça, 
cidadania e enfrentamento ao racismo. Seu ob-
jetivo é promover a realização de atividades de 
desenvolvimento regional e socioeconômico 
por meio de programas de afroempreendedo-
rismo, geração de trabalho e renda, atração de 
investimentos junto às instituições financeiras 
e qualificação profissional, cursos de gestão na 
área de beleza negra, moda afro, assim como 
oficinas culturais de samba, funk, hip hop, ca-
poeira e dança afro, gastronomia com comidas 
típicas da culinária negra, ensino de história 
e cultura afrobrasileira, serviços de inclusão, 
proteção e promoção social, programas de saú-
de integral da população negra e atendimento 
do programa São Paulo contra o racismo.

A coordenadora de Políticas Étnico-Ra-
ciais de Araraquara, Alessandra Laurindo, 
falou sobre a importância da obra. “Estamos 
muito felizes em receber esse espaço, pois 
agora o Centro de Referência Afro Mestre Jor-

LUTA CONTRA O RACISMO:

Implantação da Casa SP Afro Brasil em Araraquara foi oficializada.

FIM DOS PASSEIOS EXTRAS: 

Em Lençóis Paulista, novo sistema vai otimizar recursos 
e aperfeiçoar gestão de veículos da Frota Municipal.

e veículos da rota municipal. Ainda como 
forma de melhor gestão da frota municipal, 
compreendendo, o rastreamento, monitora-
mento, controle de despesas de manutenção, 
controle de consumo de combustíveis, e de-
mais regras, está sendo elaborada Instrução 
Normativa que será publicada em breve”, 
completa o secretário.

Informações em tempo real
Além do rastreamento via GPS, o siste-

ma vai possibilitar o monitoramento, loca-
lização e acesso as informações do veículo 
on-line, pela internet, 24 horas por dia, 7 
dias por semana, em todo território do Esta-
do de São Paulo, em tempo real, acesso ao 
sistema de monitoramento via dispositivos 
móveis e visualização de mapas com otimi-
zação de rotas. O sistema de gestão também 
permite a emissão de relatório contemplan-
do informações e dados de cada veículo 
como tempo do veículo parado, tempo em 
movimento, velocidade média e máxima, 
localização - bairro, cidade e endereço), o 
histórico de posições e velocidade, controle 
de quilometragem, controle de telemetria, 
com identificação do motorista e visualiza-
ção simultânea de toda a frota rastreada e 
monitorada.

ge terá uma sede própria. Temos um acordo 
com o Governo do Estado onde as Políticas 
de Combate ao Racismo serão desenvolvidas 
conjuntamente nesse espaço. A Prefeitura de 
Araraquara fez um esforço para que a área 
onde será construída seja de fácil acesso e no 
coração da Vila Xavier, local de simbolismo 
muito forte para a comunidade negra arara-
quarense. É uma grande conquista, fruto de 
uma construção coletiva entre o Centro de 
Equidade Racial do Estado e o respeito pela 
luta negra da cidade”, avaliou.

O encontro deste sábado na capital pau-
lista tem como propósito dialogar com os 
municípios, conectar ações e propor novos 
caminhos e políticas públicas por meio do 
afroempreendedorismo, além de reconhecer 
e valorizar a cultura afro-brasileira. Estarão 
presentes ao evento os conselhos municipais, 
órgãos de promoção da equidade racial, cole-
tivos, ONGs, associações e a sociedade civil. 
A programação contará com a participação de 
autoridades estaduais, municipais e a apresen-
tação de temas de interesse de toda a popula-
ção, como: palestra sobre as religiões de ma-
triz africana; painel sobre empreendedorismo 
afro; apresentações artísticas (canções, poe-
mas); desfile de moda e beleza afro; roda de 
samba, além da apresentação de novas ações 
do Governo do Estado.

Programação em Araraquara
Vale destacar que durante este mês de no-

vembro, a Prefeitura de Araraquara, através 
da Coordenadoria de Políticas Étnico-Raciais, 
oferece a programação “Araraquara, Morada 

Sistema de rastreamento disponibiliza informações em tempo real e pode ser acessado por 
meio de dispositivos móveis.

do Sol e não do racismo”, que tem o objetivo 
de combater amplamente o racismo estrutural 
existente, bem como o racismo institucional 
que ainda ocorre em diversos espaços.

Para além de despertar para reflexão, a 
ideia da programação é envolver a popula-
ção em geral para uma ação prática e efetiva, 
seja através do impacto visual, do estímulo à 
conscientização coletiva, mas principalmente 
para a valorização da identidade e da cultura 
afro-brasileira.

A programação conta com diversas atra-
ções que visam reforçar que a participação 
de todos é fundamental para que se compre-
enda que só alcançaremos uma sociedade 
antirracista a partir do momento que cada 
um fazer sua parte. A agenda será composta 

ainda por palestras em escolas públicas (dia 
17), entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares 
(dia 17), Fórum “Meio ambiente e Religio-
sidades Africanas” (dia 18), 15ª Marcha da 
Consciência Negra (dia 20), Black Family 
Party (dia 20), apresentação do TCC dos alu-
nos do Curso de Comunicação e Marketing 
da Uniara com o tema “Centro de Referência 
Afro Mestre Jorge” (dia 22), palestra “Espor-
te e Negritudes: a tarefa de ser atleta negro 
e referência” (dia 24), show com Décio Luiz 
(dia 26), show com Chrigor (dia 28) e Dia do 
Samba – “Aplausos à todos os sambas” (dia 
3 de dezembro). Os shows de Délcio Luiz e 
Chrigor são espetáculos promovidos por par-
ceiros e não pela própria Prefeitura, por isso a 
entrada será por adesão.
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O aumento no preço da conta de luz não 
dará trégua ao consumidor no ano que vem. 
O reajuste que documentos oficiais do go-
verno e do próprio setor elétrico preveem é 
superior a 20% em 2022, uma alta que vai 
turbinar ainda mais a inflação e corroer a 
renda do cidadão.

Um de nossas agências parceiras de no-
tícias, teve acesso a um documento interno 
da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) emitido na sexta-feira (5) no qual 
o órgão regulador faz uma projeção sobre o 
impacto financeiro que a atual crise hídrica 
do País terá sobre a conta de luz em todo o 
País, devido às medidas que foram adotadas 
para garantir o abastecimento de energia. A 
conclusão é trágica.

“Nossas estimativas apontam para um 
cenário de impacto tarifário médio em 2022 
da ordem de 21,04%”, diz o texto. Consi-
derando dados da própria Aneel, o reajuste 
acumulado neste ano só para o consumidor 
residencial chega a 7,04%, ou seja, o au-
mento projetado para o ano que vem prati-

ECONOMIA ALTERNATIVA:
Carona solidária volta a ser alternativa para 

economizar dinheiro e reduzir emissões.
Criar grupos de colegas para dividir des-

pesas de transporte voltou a ser uma opção 
para economizar combustível e ao mesmo 
tempo reduzir stress com o transporte cole-
tivo de Marília.

A carona solidária, foi criada inicial-
mente como uma espécie de revezamento 
entre os pais que mantém uma rotina de 
horário para levar ou ir buscar os filhos na 
escola. E por que não levar os filhos do vi-
zinho? A moda pegou e se espalhou para 
outros segmentos. 

As vantagens desta prática são muitas e 
vão desde desafogar o congestionamento, 
economizar combustível e diminuir o des-
gaste do veículo, até numa questão de re-
lacionamento: é uma forma de reforçar os 
vínculos de amizade.

Porém na atual conjuntura das altas 
frequentes dos combustíveis, além de 
ser uma ótima pedida para os pais, vem 
se tornando uma solução viável, econô-
mica e inteligente para as empresas. Em 
Marília, não é novidade que milhares de 
pessoas atravessam a cidade objetivando 
se deslocar para o seu trabalho e para isto, 
ou utilizam uma moto, veículo ou des-
frutam dos péssimos serviços prestados 
pelas empresas de transporte coletivo da 
cidade. Com isso, grupos de funcionários 
passaram a unir para também colocar em 
prática a carona solidária.

Ninguém aguenta mais. O preço da ga-
solina subiu pela 5ª semana consecutiva. 
Segundo um levantamento divulgado pela 
ANP (Agência Nacional de Petróleo), o pre-
ço médio do litro do combustível subiu de 
R$ 6,562 para R$ 6,710 na semana passa-
da (31.out a 6.nov.2021). Eis a íntegra (13 
KB).  A alta também atingiu o diesel e o gás 
de cozinha. O preço médio do litro do diesel 
aumentou 2,45% na última semana, indo de 
R$ 5,211 para R$ 5,339. Foi o 6º aumento 
consecutivo do combustível. E preparem o 
lombo, digo o tanque, porque vem mais au-
mento por aí.

Fato é que a cidade não foi planejada 
para o volume de veículos que circulam 
atualmente, principalmente nos horários de 
pico. Isso provoca não só engarrafamentos, 
como também falta de vagas para estacio-
namento e alta emissão de gases poluentes. 

Na carona compartilhada, o intuito é 
incentivar vários funcionários a utilizar um 
mesmo veículo no caminho para o trabalho. 
O trajeto pode ser combinado por meio de 
aplicativos, redes sociais ou com a ajuda das 
próprias empresas. O relevante é levar em 
consideração a importância dessa atitude, 
que pode render diversas vantagens.

De acordo com uma pesquisa realizada 
nas 27 capitais do país, os brasileiros che-
gam a passar mais de um mês por ano no 
trânsito. São mais de duas horas todos os 

dias, muitas vezes sem poder fazer qualquer 
outra coisa para aproveitar o tempo. Com a 
carona compartilhada, são menos carros nas 
ruas e um trânsito fluindo melhor.

Além disso, os empregados podem eco-

camente triplica a alta de 2021. Em 2020, o 
aumento médio foi de 3,25%.

Nos últimos meses, cada consumidor de 
energia tem bancado, mensalmente, o custo 
pesado das chamadas “bandeiras tarifárias”, 
uma taxa extra que é incluída na conta de 
luz para pagar o acionamento das usinas tér-
micas, que são bem mais caras que as hidre-
létricas. Isso tem ocorrido por causa da falta 
de chuvas e do esvaziamento dos principais 
reservatórios do País.

Uma das principais razões de se fazer 

essa cobrança mensal do consumidor é evi-
tar que essas contas fossem pagas depois, 
nos reajustes anuais, como acontecia antes. 
Ocorre que nem mesmo as bandeiras tarifá-
rias têm conseguido cobrir o rombo atual.

Após analisar as projeções de geração de 
energia e os custos previstos - incluindo in-
formações do Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico (ONS) e da Câmara de Comer-
cialização de Energia Elétrica (CCEE) -, a 
área técnica da agência reguladora concluiu 
que, até abril de 2022, as “melhores estima-

tivas” apontam para um rombo de RS 13 
bilhões, “já descontada a previsão de arre-
cadação da receita da bandeira tarifária pa-
tamar escassez hídrica no período”, ou seja, 
o nível mais alto de cobrança da taxa extra.

O acionamento de tudo quanto é usina 
térmica no País não é o único fator que ex-
plica o rombo financeiro do setor elétrico e 
que terá de ser quitado pelo cidadão. Outra 
fatura estimada em mais R$ 9 bilhões que 
será paga pelo consumidor tem origem nas 
contratações “simplificadas” de energia fei-
tas pelo governo no mês passado. Trata-se 
de uma “energia de reserva” que será entre-
gue a partir de maio do ano que vem, para 
dar mais segurança e evitar o racionamento.

Os reajustes são puxados ainda pelo au-
mento de importação de energia, por meio 
de contratos firmados com Argentina e Uru-
guai. Como os reajustes de tarifas são fei-
tos anualmente pela Aneel, após analisar os 
custos de cada distribuidora de energia do 
País, o porcentual de aumento varia de Esta-
do para Estado.

O aumento do preço da energia, somado 
à alta dos combustíveis e do gás de cozinha, 
são os fatores que mais afetam a inflação 
no País e massacram a renda da população, 
porque seus impactos são disseminados em 
todo tipo de consumo, seja das famílias ou 
de empresas.

PREPAREM OS BOLSOS:
Conta de luz vai subir 21% em 2022, prevê Aneel.

A Aneel calcula que o rombo 
deixado pela crise hídrica será de 
R$ 13 bilhões até abril de 2022, 

sem contar a fatura da importação 
de energia.

nomizar com passagens de ônibus ou com 
abastecimento do veículo. O custo pode ser 
rateado entre os caroneiros e ainda é viá-
vel contar com um incentivo da empresa. E 
você, já pensou nesta hipótese???
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MUNDO PET

Se você é um aquarista iniciante e 
ainda se sente um pouco inseguro 

sobre como criar peixes, não se 
preocupe. Há peixes de todos os 

tipos, inclusive aqueles indicados 
para tutores de primeira viagem. 
Preparamos um guia com cinco 

espécies de peixes ornamentais fáceis 
de lidar e que podem conviver juntos!

Criar peixes: primeiros cuidados
Antes de escolher os peixes que irão lhe 

fazer companhia, é bom lembrar de alguns 
cuidados básicos do aquarismo. Os aquá-
rios são lindos e sempre muito bem-vindos 
como peça de decoração. Porém, não pode-
mos esquecer que este complexo ambiente é 
o lar de delicados pets.

Os peixes precisam de condições es-
pecíficas para uma boa qualidade de vida. 
Portanto, antes de montar seu aquário, con-
sidere alguns pontos:

Tamanho do recipiente
Quanto maior, melhor. Mesmo que você 

tenha a intenção de ter um aquário modes-
to, saiba que peixes gostam de espaço. Não 
economize na hora de escolher o tamanho 
de seu aquário.

Local certo para o aquário
Pense bem também onde o aquário fica-

rá. Lembre-se que ele deverá ficar próximo 
a uma tomada e em uma superfície plana, 
com um bom apoio. Também deixe longe 
do sol direto, para controlar melhor as con-
dições da água.

Filtragem
Esta é uma etapa essencial para um aquá-

rio saudável. A filtragem deixa a água limpa 
e adequada para os peixes. Procure utilizar 
um bom filtro de aquário, que deixe o am-
biente perfeito para seus pets aquáticos.

Temperatura e pH
Estes dois tópicos são os principais 

quando o assunto é peixes que convivem 
bem. Algumas espécies preferem tempe-
raturas altas, outras gostam do frio. Há as 
de água ácida e as que precisam de um am-
biente básico. Por isso, fique de olho nestes 
quesitos e tenha itens que ajudem a medir a 
temperatura e pH.

Especialistas indicam que a principal 
razão para peixes doentes é a falta de ma-
nutenção do aquário e itens inapropriados. 
Por isso, se desejar um aquário bonito e sau-
dável, cuide bem dos produtos necessários 
para a saúde de seus pets aquáticos.

Criar peixes: as espécies ideais
Agora que você já sabe como cuidar de 

aquário, é hora de conhecer alguns peixes 
de fácil trato que se dão muito bem com 
aquaristas iniciantes!

QUER CRIAR PEIxES COMO PET? 
 Conheça 5 espécies que podem conviver juntas!

1. Peixe tetra neon pacífico e tranquilo, convivendo bem com 
outras espécies. Também um peixe de car-
dume, deve ser criado em grupos de, no mí-
nimo, seis peixinhos.
• Tamanho: 3 cm a 4 cm;
• Expectativa de vida: 5 anos;
• pH: de 5.0 a 7.5,
• Temperatura: de 20 °C a 30 °C.

3. Peixe limpa-vidro
O Macrotocinclus affinis, ou o famoso 

peixe limpa-vidro, se dá bem em quase to-

O Tanichthys albonubes, conhecido 
como tanictis, é um peixe visitante, originá-
rio da Ásia. Alguns aquaristas o chamam de 
nuvem branca, pois é comum em uma mon-
tanha de mesmo nome, na China.

Possui uma coloração azul e nadadeira 
traseira avermelhada, que cria uma aparên-
cia charmosa e atraente. São muito pacíficos 
e se adaptam bem em diferentes ambientes. 
Vivem em cardumes, e deve-se criar em 
grupos de sete ou mais peixes.
• Tamanho: 4 cm;
• Expectativa de vida: 3 a 5 anos;
• pH: de 6.0 a 7.9,
• Temperatura: de 20 °C a 28 °C.

5. Acará bandeira

Este pequeno peixinho é um dos mais 
adorados pelos aquaristas. De origem ama-
zônica, possui uma cor azul viva e vibrante. 
Ágil e muito ativo, nada rapidamente pelo 
aquário, criando a impressão de raios azuis 
que cortam a água.

Também é conhecido como neon car-
dinal, mas seu nome científico é Parachei-
rodon axelrodi. Possui uma ótima perso-
nalidade e convive muito bem com outras 
espécies. É um peixe de cardume, e o in-
dicado é ter ao menos dez peixinhos. Suas 
características são:
• Tamanho: 3 cm a 4 cm;
• Expectativa de vida: 3 a 5 anos;
• pH: de 5.0 a 6.9,
• Temperatura: de 25 °C a 30 °C.

2. Mato grosso

dos os aquários. Também chamado cascu-
dinho, é um peixe de fundo, que não nada 
longas distâncias como seus companheiros.

É comum vê-lo no substrato ou com a 
boca grudada no vidro do aquário. Além da 
personalidade tranquila, é uma espécie mui-
to querida por sua utilidade: se alimentam 
de algas que nascem naturalmente no am-
biente, deixando o aquário ainda mais limpo 
e bonito!
• Tamanho: 5 cm;
• Expectativa de vida: 3 anos;
• pH: de 5.5 a 7.5,
• Temperatura: de 20 °C a 27 °C.

4. Tanictis

O Hyphessobrycon eques, carinhosa-
mente chamado de mato grosso, é um sim-
pático peixinho comum em diversos rios 
do Brasil. Suas cores variam em diferentes 
tons de vermelho e alaranjado, e possui uma 
charmosa mancha negra na nadadeira. É 

Com sua beleza exótica, o acará bandei-
ra é muito desejado por aquaristas inician-
tes. Possui um corpo achatado e triangular, 
lembrando uma bandeira. Muito comum na 
Amazônia, sua coloração varia entre o mar-
rom e o amarelado, sempre com faixas ver-
ticais negras.

Ele vive melhor em grupo, sendo reco-
mendado criar cinco peixes em um aquário 
de, em média, 200 litros. Apesar de ser um 
pouco maior, não apresenta comportamento 
agressivo e convive bem com outras espé-
cies.
• Tamanho: 10 cm a 15 cm;
• Expectativa de vida: 6 a 7 anos;
• pH: de 5.5 a 7.5,
• Temperatura: de 25 °C a 30 °C.

Dicas importantes para criar
peixes de forma correta

Apesar dos peixes acima conviverem 
bem em aquários comunitários, é sempre 
recomendado fazer uma boa combinação 
que não gere atrito ou estresse. É necessá-
rio lembrar que muitas espécies vivem em 
cardume, antes de escolher algumas para 
habitar o seu lar.

Cada peixe necessita de um espaço dife-
rente, mas em uma regra comum, evite ter 
mais de 20 peixes, independente da espécie, 
em um aquário de 200 litros. Porém, tudo 
vai depender da combinação que você es-
colher.

Está precisando de ajuda para montar 
seu aquário para peixe? Na Petz, além de 
tudo para seus peixinhos, você ainda pode 
contar com uma equipe especializada, que 
ficará feliz em lhe ajudar a montar o ecos-
sistema perfeito.
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Instagram já pagou até R$ 200 mil por vídeos
no Reels, rival do TikTok.

Usuário recebeu oferta de US$ 35 mil por 
58 milhões de visualizações; para concorrer 
com TikTok, Instagram vai gastar US$ 1 
bilhão.

O Reels do Instagram se inspirou bastante 
no TikTok, para não dizer outra coisa. Mas 
não adianta ter uma plataforma parecida com 
a rival se você não tem o conteúdo, certo? E 
para isso, a rede social da Meta está abrindo o 
bolso: usuários contam ter recebido ofertas de 
até US$ 35 mil -- o que dá quase R$ 200 mil, 
na cotação atual.

Quem conta isso é uma reportagem do 
TechCrunch. Um usuário do Reddit disse que 
a quantia foi oferecida a ele caso atingisse 
58,31 milhões de visualizações em um mês.

Outra matéria, da Business Insider, diz que 
a mesma cifra esteve na mesa para Sam e Cori 
Werrell fazerem conteúdo no Reels para seus 
283 mil seguidores.

Criadores com público menor, porém, 
recebem propostas bem mais modestas: 
Maddy Corbin, com 52 mil seguidores, 
recebeu uma oferta de US$ 1 mil (cerca de R$ 

O “visto por último” do WhatsApp atu-
almente pode ser visto por “todos”, “apenas 
seus contatos” ou “ninguém”, cabe ao usu-
ário decidir qual opção deseja. No entanto, 
em breve a empresa vai trazer ainda mais 
escolhas e permitir que a informação seja 
limitada apenas para uma lista específica de 
contatos.

A novidade já havia sido adiantada em 
setembro, mas até então não tinha previ-
são de quando isso ia ser lançado. Agora, 
segundo o WABetainfo, especializado em 
encontrar informações nos códigos de apps, 

WhatsApp vai permitir ocultar 
“visto por último” de contatos 

específicos.

5,5 mil), mas diz saber de propostas de US$ 
600 (R$ 3,2 mil) ou US$ 800 (R$ 4,3 mil) para 
outros usuários do Instagram.

Mesmo assim, o valor está subindo: tanto 
o TechCrunch quanto o Verge falam em US$ 
8,5 mil (R$ 45 mil) para produtores com cerca 
de 20 mil seguidores.

Instagram não é o único: vem mais 
dinheiro por aí

Se você achou que R$ 200 mil é muito 
dinheiro, saiba que a Meta vai abrir o cofre 
para produtores de conteúdo do Instagram e 
do Facebook.

Em julho, a companhia detalhou planos 
para pagar US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) para 
criadores até o fim de 2022. E ela não foi a 
única a desembolsar uma grana.

O Snapchat lançou o Spotlight, seu clone 
do TikTok, em novembro de 2020. Até maio 
de 2021, a companhia pagou US$ 1 milhão 
por dia. A empresa também faz desafios com 
prêmios que vão de US$ 1 mil (R$ 5,5 mil) a 
R$ 25 mil (R$ 140 mil).

Outra empresa que está colocando muito 

dinheiro no formato de vídeos curtos é o 
YouTube, com seu Shorts.

Em agosto, a companhia anunciou que 
pagaria até US$ 10 mil (cerca de R$ 55 mil, 
nos valores de hoje) por mês para vídeos 
populares. Antes, ela já havia anunciado um 
fundo de US$ 100 milhões para criadores.

E por que Instagram, YouTube e Snapchat 
estão investindo tanto? A resposta é simples.

O TikTok é cada vez mais popular, e 
chegou recentemente à marca de 1 bilhão 
de usuários ativos. E, óbvio, também tem 
dinheiro aí: em 2020, a rede anunciou que iria 
pagar US$ 2 bilhões nos três anos seguintes.

o recurso deve chegar ao beta do Android 
na próxima atualização antes de ser liberado 
para a versão final do aplicativo.

Na versão v2.21.23.14 do beta, os usu-
ários podem encontrar a nova página de vi-
sibilidade navegando até Configurações de 
privacidade e selecionando a nova opção 
“Meus contatos, exceto…”. Isso também 
pode ser feito com as outras informações 
como a foto de perfil e o recado. Com as pu-
blicações do Status, o recurso parece ainda 
não estar disponível.

Visto por último no WhatsApp
Quando ativada, os contatos seleciona-

dos não podem ver o “visto por último” (ou 
as outras informações caso também estejam 
selecionadas), no entanto, os outros conta-
tos conseguem ver normalmente.

Ainda não há uma previsão para quan-
do a opção vai chegar para a versão final do 
mensageiro, mas é esperado que isso não 
demore muito já que os testes fechados es-
tão ocorrendo há alguns meses.

Esse é mais um recurso de segurança 
adicionado pelo WhatsApp. Nos últimos 
meses, a plataforma passou a focar em fun-
ções desse tipo para manter seus usuários 
após os diversos escândalos de privacidade 
ocorridos com o Facebook, dono do app. 
Agora, por exemplo, é possível manter a 
criptografia de ponta a ponta inclusive nos 
backups das mensagens do serviço.

O PlayStation 5 assopra sua primeira velinha. 
O console da Sony completa um ano de lançamento 
nesta sexta-feira (12) e, antes mesmo do aniversário, 
bateu a marca de 13 milhões de unidades vendidas. 
Além disso, o videogame assumiu o posto de conso-
le mais vendido, em setembro, roubando o lugar que 
era o Nintendo Switch há quase três anos.

“Um ano parece ter passado muito rápido desde 
o primeiro dia em que os jogadores puderam colocar 
as mãos no PS5 – e estou profundamente honrado por 
comemorar este incrível primeiro ano com todos vo-
cês”, escreveu Jim Ryan, presidente e CEO da Sony 
Interactive Entertainment, no blog do PlayStation.

Em todo o mundo, foram comercializados 13,4 
milhões de unidades vendidas em pouco mais de 
dez meses. Deste total, 3,3 milhões de PlayStation 
5 foram vendidos apenas no terceiro trimestre de 
2021, período que compreende de julho a setembro 
deste ano. O console tem ainda o título de hardware 
que vende mais rápido na história da empresa.

E a quantidade foi inferior ao desejo da Sony. 
Isso porque, assim como diversas outras compa-
nhias de eletrônicos do mundo, a escassez de chips 
semicondutores para a fabricação do videogame 
afetou a produção. Como a demanda pelo PS5 con-
tinua grande, a preocupação da empresa se agrava. 
A meta era vender 14,8 milhões de unidades ao lon-
go desse ano fiscal.

“Continuamos a ver uma demanda histórica 
para o PS5 e entendemos que as restrições de esto-
que continuam sendo uma fonte de frustração para 
muitos de nossos clientes. Tenham certeza de que 
estamos focados em fazer tudo ao nosso alcance 

PlayStation 5 completa um 
ano com mais de 13 milhões 

de unidades vendidas.
para enviar o máximo de unidades possível, é algo 
em que trabalhamos todos os dias em toda a em-
presa e continua sendo minha principal prioridade”, 
disse Jim Ryan.

Mesmo com essa dificuldade, o PlayStation 5 
conseguiu parar uma sequência de 33 meses do Nin-
tendo Switch como dispositivo mais vendido, em 
setembro. O recorde do concorrente vinha absoluto 
desde agosto de 2018. Ele passou não só em unidades 
vendidas, como também em valores arrecadados.

Neste aniversário de um ano, Jim Ryan divul-
gou ainda outros dados sobre o PS5. Coletivamente, 
os jogadores somaram mais de 4,6 bilhões de ho-
ras de jogo no console. Foram também mais de 26 
milhões de horas de transmissão de conteúdo. Ele 
listou também os games mais jogados.
Confira os games mais jogados no PlayStation 5:
• Fortnite
• Call of Duty: Black Ops Cold War
• FIFA 21
• NBA 2K21
• Assassin’s Creed Valhalla
• Destiny 2
• MLB The Show 21
• Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
• Demon’s Souls
• NBA 2K22

“Estamos apenas começando com o PS5. Os 
criativos desenvolvedores de jogos e parceiros de 
publicação com os quais trabalhamos lançaram 
mais de 360 jogos no PS5. Além disso, existem atu-
almente mais de 25 jogos em desenvolvimento para 
PS5 no PlayStation Studios”, revelou o CEO.
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FIQUE ATENTO:

O vale-alimentação vai mudar? Entenda o 
que acontece com novo decreto.

Entre simplificações de normas trabalhis-
tas, o decreto nº 10.854 trouxe novas regras 
para a oferta de benefícios de alimentação.

Na semana que passou, o governo fede-
ral publicou o decreto nº 10.854, documento 
que simplifica diversas normas trabalhistas 
e as reúne em 15 pontos. A maior novidade 
fica no capítulo sobre a alimentação do tra-
balhador, que traz uma flexibilização para o 
vale-alimentação.

Entenda a seguir os principais pontos 
que o novo decreto traz, o que muda na vida 
dos funcionários, das empresas e para os 
fornecedores de benefícios:

O que diz o decreto sobre a alimentação 
do trabalhador?

As principais novidades na parte do de-
creto que fala sobre alimentação podem ser 
resumidas em três pontos práticos:
• O uso dos cartões não ficará restrito a 
uma rede fechada de estabelecimentos 
conveniados;
• Ao contratar um fornecedor do 
benefício, a empresa não poderá receber 
descontos no valor contratado, prazos que 
descaracterizem a natureza pré-paga dos 
valores ou outros benefícios e verbas;
• A portabilidade gratuita do serviço de 
pagamento de alimentação oferecido pela 
pessoa jurídica beneficiária do PAT, caso 
solicitada pelo trabalhador.

E o documento estabelece um prazo 
de 18 meses para empresas adequarem os 
contratos e a oferta dos benefícios para as 
novas regras.

Segundo o advogado trabalhista e sócio 
do escritório Gomes, Almeida e Caldas Ad-
vocacia, Camilo Onoda Caldas, o primeiro 
ponto causa preocupação pela possibilidade 
de aumento no número de fraudes pelo fato 
do convênio exigir uma burocracia maior 
para o benefício ser utilizado.

“Por outro lado, existe uma segurança 
maior de que o benefício vai ser utilizado da 
maneira correta”, comenta.

A fraude que o advogado menciona é a 
prática de venda do vale, que é crime. Se-
gundo pesquisa de 2019 da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), 39% dos trabalhadores vendem o 
vale e usam o valor para pagar as contas.

Filipe Richter, sócio da área tributária 
do Veirano, comenta que a grande preocu-
pação com a flexibilização do uso é que o 
valor seja usado para outros fins e que se 
torne um complemento do salário. E isso in-
fluenciaria no cálculo de imposto a ser pago 
pelas empresas e pelo trabalhador.

“A reforma trabalhista veio amenizar 
essa questão. No texto, consta que valores 
pagos na alimentação não constituem encar-
go trabalhista ou da previdência, salvo fosse 
pago em dinheiro”, afirma ele.

Sobre o artigo 175, que veta a prática de 
descontos na contratação do fornecedor do 
serviço, o advogado tributário acredita que 
isso mude a atratividade do produto. “Se 
não posso ter desconto, não é benéfico para 
mim. Se for assim, não poderia pagar direto 
ao funcionário de outra forma? ”, diz.

E que muda na vida dos funcionários?
Na prática, a medida fará com que, 

em breve, os cartões de vale-alimentação 
sejam aceitos por mais estabelecimentos. 
Esse é o principal efeito que o trabalhador 
deve observar.

Para Marcelo Ramos, Co-general Mana-
ger da Swile Brasil, e Pedro Lane, co-funda-
dor da Flash, ambos startups que oferecem, 
entre outros produtos, a flexibilidade para o 
vale refeição e alimentação dentro de uma 
carteira digital, essa mudança vai aumentar 
o valor que é entregue para o funcionário.

Com mais opções, os funcionários pode-
rão usar o valor do vale em locais de suas 
opções, como, por exemplo, em estabele-
cimentos próximos de sua casa durante o 
home office.

A medida não vem para alterar o ofe-
recimento do benefício. Mesmo com a 
mudança de desconto para a contratação, 
o vale-alimentação e o vale-refeição são 
obrigações das empresas registradas no 
Programa de Alimentação ao Trabalhador 
(PAT) ou por acordos feitos com sindicatos 
de cada categoria.

“O decreto atualiza premissas que foram 
estabelecidas em 1976, então o texto está 
atrasado. Nós iniciamos em um segmento 
que estava ‘commoditizado’ e trouxemos 
novas práticas com soluções de tecnologia, 
mas sempre atuamos dentro da lei e com 
compliance”, diz Ramos.

Desde 2017, com a reforma trabalhista, 
já era possível oferecer novas soluções para 
pagar a alimentação do trabalhador com 
maior flexibilidade através de cartões pré-
-pagos. Ramos explica que a tecnologia dos 
startups de benefícios permite que o valor 
de alimentação não se confunda com outros 
valores, como um auxílio para home office 
e bolsa-cultura, e os princípios da CLT e da 
PAT se mantenham.

Com maior concorrência no setor, os 
executivos também acreditam que as for-
necedoras precisarão se modernizar e isso 
aumenta a qualidade do que é oferecido ao 
trabalhador.

E o que muda para as empresas?
Com o prazo de 18 meses para adequa-

ção às novas regras, Lane vê um período 
mais curto para as empresas começarem a 
reavaliar o produto que contratam.

“Algumas empresas, na iminência de 
fechar o orçamento do próximo ano, o que 
acontece em setembro e outubro, podem 
ter fechado seus contratos com prazo até o 
próximo ano. Sentimos uma pressão nesse 
sentido. Acho que próximo ano trará uma 
série de inovações para dentro das empresas 
do setor”, afirma.

De acordo com dados da Flash Benefí-
cios, o setor já movimenta mais de R$ 150 
bilhões por ano. E o co-fundador acredita 
que o decreto irá ampliar suas fronteiras 
para atingir novos clientes. Com mais star-
tups entrando no setor, a previsão é que ele 
fique mais aquecido.

Sem o desconto, chamado na área de re-
bate, o que vai realmente pesar na hora de 
escolher um fornecedor será o pacote total 
de vantagens e soluções que a empresa pode 
contratar de uma vez.

É o que defende Eduardo del Giglio, 
CEO da Caju Benefícios, que vê o foco das 
negociações saindo da oferta de um descon-
to de 2% para se tornar o produto e qual o 
valor que aquele investimento agrega à jor-
nada do empregado.

“Acho que tem mais relação com como 
você escolhe seu banco. Você escolhe pelo 
que falam, pelo o que você lê, pelas funcio-
nalidades e como te atende”, diz.

Para ele, a mudança nas regras do vale-
-alimentação será um empurrão a mais dos 
gestores de Recursos Humanos para solu-
ções mais flexíveis.

Numa pesquisa recente da consultoria 
em saúde Mercer Marsh Benefícios com 
737 empresas brasileiras, de vários portes 
e setores de atuação, 48% disseram adotar 
algum benefício corporativo flexível. Numa 
sondagem semelhante, em 2019, só 17% ti-
nham essa prática.

Como a tendência do mundo do trabalho 
é de um futuro mais flexível, o mercado de 
benefícios deve seguir junto das demandas 
dos seus consumidores, os trabalhadores.

“A expectativa para o próximo ano é 
alta. O que vai ser observado pelo RH é o 
preço, a forma, o que o produto faz, se ele 
ajuda a tirar trabalho operacional e qual a 
integração com outras operações”, afirma.

A reportagem da Exame entrou em con-
tato com as empresas Sodexo e Alelo para 
comentar as implicações do decreto. Ambas 
afirmaram que o posicionamento se daria 
de forma unificada por meio da Associação 
Brasileira das Empresas de Benefícios ao 
Trabalhador (ABBT). Até o fechamento da 
matéria, a associação ainda não havia termi-
nado sua análise do documento.
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MARÍLIA CENTENÁRIA

Marília, Terra dos Dinossauros, por incrível que 
pareça, sem um Parque Temático para explorar.  

VALE DOS DINOSSAUROS EM 
CANELAS (RS)

Na edição passada, citamos como exem-
plo 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 empreendimento do Grupo Dreams, 
na Serra Gaúcha, ao lado de Dreamland 
Museu de Cera, Super Carros, Harley Motor 
Show e Hollywood Dreams Cars

PARQUE TEMÁTICO DOS
DINOSSAUROS DE OLíMPIA (SP)

PARQUE DOS DINOSSAUROS
EM QUATRO BARRAS

Conforme havíamos 
anunciado na edição 
anterior, voltamos a 

abordar o tema: 

CRIAÇÃO DO PARQUE 
TEMÁTICO DOS 
DINOSSAUROS, 

através de parcerias. 
ESTA É MAIS UMA 

BANDEIRA DA 
MARILIA CENTENÁRIA.

Divulgado nos principais site e jornais de 
notícias do país, mais uma descoberta do 
pesquisador Wilhiam Navas na SP-333, 
confirmando novamente que Marília já é 
conhecida mundialmente como a cidade 
dos dinossauros e, que a região realmen-
te foi a milhões de anos, um cemitério 

dessas espécies. 
Reiteramos a pergunta; PORQUE ATÉ 

HOJE, EM MARILIA NENHUMA 
AUTORIDADE POLÍTICA ABRAÇOU 

A CAUSA PARA IMPLANTAR UM 
PARQUE TEMÁTICO DOS DINOS-

SAUROS NA CIDADE?  
Chega a ser cômico o que fazem por 

aqui. Acabaram com Parque Aquático e 
não apresentam nada de novo, a não ser 
condomínios. Se a cidade se localiza em 
um espigão cercada de vales e itambés 

por todos os lados, por que não explorar 
isto turisticamente, já utilizando a logo 

marca natural da cidade? Quem ou quais 
são os interessados em travar o desen-

volvimento da cidade em quase todas as 
áreas, exceto claro a especulação imo-

biliária. No caso da indústria do turismo 
poderíamos já citamos o caso do parque 

aquático e lembramos também do bosque 
municipal que poderia ser transformado 
em pelo menos um mini zoológico (até 

Garça tem) e de áreas para a implantação 
de bosques botânicos e temáticos. Infeliz-
mente nada acontece, a não ser condomí-
nios e mais condomínios fechados, e só. 

Descoberta do pesquisador Wilhiam 
Navas na SP-333

Outra citação foi da cidade de Olím-
pia, conhecida pelos tradicionais parques 
aquáticos, que estão entre os mais visitados 
da América Latina, Olímpia (SP) também 
tem o seu parque temático com dinossau-
ros. 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.

Nesta edição, entre outros, citamos um 
existente no estado do Paraná, pouco mais 
de 30 km de Curitiba é possível se aventu-
rar no Parque dos Dinossauros. O parque é 
uma exposição permanente do artista Jonas 
Corrêa, que conta com uma área de 1.600 
metros repletos de esculturas de dinossau-
ros, desde pequenos ovos até os maiores e 
pescoçudos.

Parque dos Dinossauros
Telefone: (41) 99511-9006
A exposição fica aberta de domingo a sexta
Endereço: R. Valentin Andreatta, 790 - 
Borda do Campo, Quatro Barras

Entradas: R$ 20,00 (adultos) e R$ 10,00 
(crianças). No último sábado de cada mês, o 
Parque abre mediante a doações de alimen-
tos não perecíveis e itens de higiene.

Parque do Lago
O endereço do Parque do lago é: R. Eve-

raldo Alves - Lot. Bosque Merhy, Quatro 
Barras - PR, 83420-000

Porém vamos dar uma ênfase diferen-
ciada a um evento sobre o tema que já pas-
sou por diversas cidades e que irá acontecer 
na cidade de Bauru no mês de dezembro já 
contando com ampla divulgação na impren-
sa regional. Nota-se aqui a falta de prestígio 
de Marília em uma característica oficial do 
município que não é explorada, apesar das 
notícias divulgadas. 

Bauru receberá Jurassic Safari Expe-
rience em dezembro

Entre os dias 9 e 12 de dezembro, os 
bauruenses poderão vivenciar uma aventura 
jurássica! A experiência é voltada para toda 
a família e será realizada no estacionamento 
do Boulevard Shopping Bauru.

O megaevento Jurassic Safari Experien-
ce mistura interatividade, diversão e ciência 
em um ambiente lúdico e recheado de co-
nhecimento, experiência e aventura. Tudo 
acontece como em um safari de verdade, ou 
seja, sem a necessidade de sair do carro.

Como funciona
O show conta a história de um grupo de 

cientistas que recriou dinossauros de diver-
sos períodos a partir do DNA de fósseis. 
Dinossauros que agora vivem ali, dentro 
de um ambiente mágico. O público irá se 
surpreender com as dezenas de répteis pré-
-históricos animados por técnicas de mani-
pulação e animatronic.

Eles irão correr pelo espaço em per-
formances e movimentos ao redor dos 
carros. Todo o conteúdo de Jurassic Safa-
ri Experience tem supervisão do paleon-
tólogo Bruno Gonçalves Augusta. Assim, 
ficção e educação desempenham a siner-
gia perfeita.

O acesso ao áudio das apresentações po-
derá ser feito por meio de canal FM do rádio 
do veículo. Outra inovação é que o especta-
dor deverá marcar, pelo celular a compra de 
alimentos, bebidas e souveniers.

Sinopse:
Jurassic Safari Experience

Uma fantástica experiência ao lado de 
criaturas pré-históricas que resolveram 
adotar a cidade como seu habitat natural. 
Jurassic Safari Experience se passa em um 
parque imaginário construído por cientistas. 
Eles conseguiram recriar dinossauros de di-
versos períodos, tais como: triássico, jurás-
sico e cretáceo.

Ao entrarem, os visitantes já terão con-
tato com alguns destes animais gigantes 
enquanto dirigem seus carros até o local da 
apresentação. Ao chegarem à arena, uma 
nova viagem começa. Mike, rapaz jovem e 
engraçado, será o nosso guia neste mundo 
encantado em que enormes répteis voltam à 
vida e interagem com a plateia.

Durante toda a apresentação, Mike 
estará presente para nos explicar sobre o 
surgimento do Jurassic Safari Experience 
e como esses animais magníficos foram pa-
rar ali. Além de dar detalhes científicos de 
cada um deles.

O público irá se encantar com espécies 
de dinos como braquiossauros, estegos-
sauros, anquilossauro, triceratops, o temi-
do T-Rex e muitos outros. Uma aventura 
inesquecível para toda a família de Bauru e 
região. Quanto a Marília, quem quiser terá 
que pegar a estrada, senão, ficar chupando 
o dedo ou aguardar a instalação em Assis, 
Ourinhos, Tupã, Lins, Pompéia, etc...
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SAÚDE E BEM ESTAR

Décadas atrás, aqui no Brasil, um co-
mercial bem filmado de um cowboy em um 
campo ensolarado anunciava uma marca de 
cigarros. O comercial passava na televisão 
em horários restritos, mas, hoje em dia, nem 
isso. O movimento que vemos é contrário, 
de combate ao cigarro, com campanhas pre-
ventivas e de conscientização.  

Acredite se quiser, fumar está voltando 
à moda entre eles, muito por conta da pan-
demia de coronavírus. Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde, o mundo apresenta, 
anualmente, 40 milhões de novos jovens 
fumantes entre 13 e 15 anos, um perigo em 
tempos de COVID, já que o tabaco interfere 
na reação do corpo ao vírus, podendo gerar 
quadros agravados da doença.   

É por isso que a tática mais recomenda-
da para evitar esse novo boom do fumo é a 
conscientização: “A melhor forma de com-
bater o fumo entre os jovens é esclarecê-los 
que o fumo prejudica a performance física e 
sexual”, explica o pneumologista da Clínica 
Alergo Ar, Dr. José Roberto Zimmerman. 
“A longo prazo, o fumo pode provocar enfi-
sema, bronquite crônica, câncer de pulmão 
e bexiga, entre outros”.  

Como conscientizar os jovens sobre
o uso do cigarro? 

O tabagismo é uma doença socialmente 
aceita. Assim como o consumo de álcool, 
gera dependência e sérias questões de saúde 
a longo prazo, como comentado acima. No 
entanto, o cigarro, muitas vezes, é visto pe-
los jovens como um símbolo de status: seja 

Fumar voltou à moda entre os jovens?
Veja como combater o hábito. 

para parecer “cool” entre os amigos, seja 
como uma ferramenta de aceitação – no de-
sejo de fazer parte do grupo, o adolescente 
entra na onda dos amigos e começa a fumar 
também. A publicidade também acaba tor-
nando o hábito atrativo, o que alimenta o 
interesse por lucro dessas indústrias.  

No Brasil, a publicidade sobre o cigarro 
é proibida – os maços podem apenas estar 
à vista em estabelecimentos onde são ven-
didos -, mas a publicidade subliminar é o 
que gera o maior interesse: personagens de 
filmes e televisão que fumam, estrelas de re-

ality shows que falam o quanto precisam do 
hábito no horário nobre (Fiuk, participante 
da última edição do Big Brother Brasil, da 
Globo, é um claro exemplo disso, e virou 
meme na internet pela quantidade de cigar-
ros que fumava por dia), entre outros, são o 
que alimentam esse imaginário de glamour 
em torno do hábito. 

A questão é que evitar o assunto o tor-
na ainda mais atraente para um adolescente. 
Nessa idade, é comum as pessoas irem atrás 
daquilo que é considerado “proibido”, como 
uma forma de transgressão dos padrões e a 

educação que receberam em casa. O ponto, 
então, é apelar para uma conversa franca e 
aberta, que estimule o jovem a tirar dúvidas 
e ter consciência sobre os efeitos do cigarro. 
Alguns pontos a se abordar:  

O investimento financeiro: uma pes-
soa que fuma com frequência tem um gasto 
mensal considerável em maços de cigarro, 
isqueiros e até em itens de higiene básica 
como desodorantes e enxaguantes bucais – 
afinal, o cheiro de cigarro impregna as rou-
pas e a própria boca.  

O efeito na vida das outras pessoas: o 
cigarro é uma droga lícita que interfere na 
saúde do fumante e das pessoas que vivem 
próximas a eles. Filhos de pais fumantes 
podem desenvolver mais questões respira-
tórias do que filhos de pais não-fumantes. 
Essas pessoas são chamadas de “fumantes 
passivas” e também são mais propensas a 
infecções respiratórias.  

O efeito no meio ambiente: o plantio do 
tabaco gera desmatamento de florestas, con-
tamina o solo e o ar por conta da secagem 
das folhas e do uso de agrotóxicos, fora o 
lixo – uma bituca de cigarro até 5 anos para 
se decompor completamente, e vemos mui-
tas delas nas ruas, praças e calçadas.  

O impacto na saúde: a longo prazo, o ci-
garro acarreta uma série de doenças, dentre 
elas o câncer de pulmão, o mais frequen-
te entre os fumantes. Questões cardíacas, 
como infartos, também podem ser uma de-
corrência do fumo, assim como acidentes 
vasculares cerebrais e bronquite crônica. 

EFEITO DAS REDES SOCIAIS:
Ficar muito tempo no vaso aumenta risco de hemorroidas.

Se você costuma passar muito tempo 
no vaso sanitário mexendo no celular, saiba 
que isso pode trazer riscos para sua saúde, 
inclusive aumentando as chances de desen-
volver hemorroidas. Passar longos períodos 
na privada é uma das situações que ajuda no 
desenvolvimento da condição.

De acordo com a Agência Einstein, fa-
zer muita força para evacuar também facili-
ta o aparecimento de hemorroidas, isso pois 
o ato provoca uma dilatação do vaso san-
guíneo e aumenta as chances de algum tipo 
de ruptura na região. O quadro pode ainda 
evoluir para a formação de coágulos de san-
gue no ânus, o que pode ser bastante grave.

Por conta disso, os médicos não reco-
mendam passar muito tempo no vaso ou 
fazer muito esforço para evacuar. “Não é 
aconselhado ficar no banheiro muito tem-
po fazendo força. Sentar ali e não induzir a 
força não tem problema, mas provocar um 
esforço não é bom”, explica André Augusto 
Pinto, da Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Laparoscópica e Minimamente Invasiva 
(Sobracil) para a Agência Einstein.

Cuidados com hemorroidas
As hemorroidas são como almofadas 

cheias de sangue que são encontradas no 

final do trato digestivo. Elas causam dor, 
coceira e sangramentos, limitando a pro-
dutividade de suas vítimas. A maior parte 
das pessoas que sofrem desta doença conse-
guem tratar com medicamentos, porém, as 
formas mais graves requerem tratamentos 

mais sérios e até intervenções cirúrgicas.
É importante ressaltar que nem todo 

mundo que passa horas no vaso vai desen-
volver hemorroidas e essa também não é a 
única forma de ter a doença. As causas mais 
comuns são obstrução intestinal e as fezes 
ressecadas. Esses dois casos costumam ser 
consequências de problemas na alimentação 
como a falta de fibras e água.

“Com isso, as fezes ficam mais resseca-
das. E, quanto mais ressecadas, mais tempo 
demora para passar pelo intestino e chegar 
até o ânus”, disse o cirurgião André Augus-
to Pinto, também para a agência.

Segundo o Ministério da Saúde, os sin-
tomas das hemorroidas variam de pequenos 
sangramentos a pequenas irritações no local, 
coceira e dor intensa, dependendo do tipo e 
da localização. O sangramento ocorre, geral-
mente, após a evacuação, e raramente leva a 
anemia ou a hemorragia aguda. Os sintomas 
menos comuns são a perda de muco e a sen-
sação de evacuação incompleta.



Áries (21/3 a 20/4)
Do tipo apressadinho, 
seu signo quer ser o 
primeiro a garantir a 
melhor oferta e não 
tem muita paciência 
para fazer pesquisas e 
comparações. Dica as-

tral: vale ir com um pouco mais de calma 
e avaliar bem os preços e a qualidade dos 
produtos para não se sentir no prejuízo 
depois que finalizar a compra.

Touro (21/4 a 20/5)
Qualidade, procedên-
cia e preço são mui-
to importantes para 
você. Mas seu signo 
procura os maiores 
descontos e pode de-
morar para decidir. 

Dica astral: se liga para aproveitar as me-
lhores ofertas e não marque bobeira atrás 

opções diante dos seus olhos. Dica astral: 
com Mercúrio retrógrado em seu inferno 
astral, valerá reforçar sua prudência. Se 
perceber que a oferta pode ser enganosa, 
parta para outra.

Aquário
(21/1 a 19/2)
Antenado no que 
acontece no mun-
do virtual, Aquário 
sabe onde encon-
trar as melhores 
opções. Tem fascí-
nio por tecnologia 

de ponta e produtos modernos. Dica as-
tral: dobre a paciência, pesquise preços 
e condições com antecedência. Tenha 
calma e não se irrite com imprevistos 
na hora de comprar.

Peixes (20/2 a 20/3)
Intuitivo e sensível, 
seu signo logo en-
contra ofertas incrí-
veis, mas pode pular 
de uma opção para 
outra sem resolver o 
que quer. Seja prá-
tico (a) na hora de 

decidir. Dica astral: há risco de se iludir 
nas compras, portanto, ligue-se! Cautela 
para não se deixar levar pelas aparências 
ou adquirir algo sem a menor utilidade 
para você.

comprar. Dica astral: evite passar muito 
tempo checando cor, tamanho e outros 
detalhes dos produtos ou o estoque pode 
acabar e você ficará de mãos vazias.

Libra (23/9 a 22/10)
As pessoas dão dicas 
e lá vai o seu signo 
conferir as ofertas co-
mentadas pelos outros. 
Bora focar na sua listi-
nha de compras! Dica 
astral: em vez de em-

barcar na conversa alheia, procure em pri-
meiro lugar o que você quer e precisa. Só 
não demore tanto para decidir, ok?

Escorpião
(23/10 a 21/11)
Esperto e do tipo in-
vestigativo, seu signo 
é aquele que descobre 
as melhores ofertas e 
não sobram dúvidas 
na hora das compras. 

Dica astral: as tentações podem ser mui-
tas, mas se tiver em mente que só deve 
colocar na sacola o que seu dinheiro al-
cança, tanto melhor.

Sagitário
(22/11 a 21/12)
Empolgado, seu sig-
no começa a vibrar 
dias antes da promo-
ção e entope a lista 
de coisas que quer 
comprar, inclusive 

presentinhos para o Natal. Dica astral: fi-
que esperto (a) para não exagerar e com-
prometer sua renda. Melhor segurar o en-
tusiasmo e levar só o que precisa mesmo.

Capricórnio
(22/12 a 20/1)
Seu signo não brinca 
com dinheiro! Sabe 
o quanto se empenha 
para ganhar e não gasta 
à toa, mesmo com mil 

do que é mais barato para não correr o 
risco de ficar sem o que quer.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Signo conectado nas 
novidades é o seu! Lê 
e pesquisa tudo para 
saber as ofertas que 
estão rolando. O duro 
é resolver no que vai 
investir o dinheiro. 

Dica astral: veja qual produto é prioritá-
rio para você na hora de fazer a sua com-
pra e avalie o custo-benefício dos produ-
tos para não levar o que nem precisa.

Câncer (21/6 a 21/7)
Seus sonhos de con-
sumo chegam a fazer 
aniversário de tanto 
que você pensa antes 
de gastar as suas eco-
nomias. Dica astral: a 
Black Friday pode ser 

a sua chance de realizar ideais. Só verifi-
que regras de troca, devolução, garantia, 
entrega e demais pormenores antes de pa-
gar.

Leão (22/7 a 22/8)
Seu signo é capaz de 
acordar horas mais 
cedo em dia de pro-
moção. É mão aber-
ta, generoso e pode 
torrar o que ganha no 
comércio on-line ou 

nas lojas. Dica astral: pense duas vezes 
antes de passar o cartão. Faça as contas 
e veja se não vai comprometer demais 
seu orçamento ao assumir dívidas para os 
próximos meses.

Virgem (23/8 a 22/9)
Definitivamente, gas-
tar por impulso não é 
a sua praia. Seu signo 
pesquisa todos os pre-
ços e planeja com an-
tecedência o que vai 
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Aproveite esse dia para comprar aqui-
lo que esperou o ano todo de acordo 

com as orientações astrológicas. 

A Black Friday está chegando e já há 
muitas empresas fazendo os famosos 
‘esquenta’ com prévias do grande dia 
do comércio mundial. Mas será que 

todo mundo fica ansioso para a última 
quinta-feira de novembro, que promove 

grandes descontos para seus clientes? De 
certo que não. Mas é você, será que vai 
conseguir se segurar na hora das promo-
ções? Veja como são os signos na Black 
Friday e fique atento às dicas dos astros 
para não cair em ciladas ou arrependi-

mentos durante as compras.

Confira como são os signos
na Black Friday

A BLACK FRIDAY NO 
ZODÍACO: Confira como 

cada signo lida com o grande 
dia de promoções.

Simpatias para cura e proteção familiar.
Simpatia para pedir a cura

Durante nove dias seguidos, sempre no 
mesmo horário, reze: “Ó São Camilo de Lé-
lis, cuidando gratuitamente, de dia e de noite 
dos doentes mais abandonados, porque neles 
encontrastes o vosso Senhor, pregado na cruz. 
Gravai em meu coração essa vossa cruz ver-
melha que lembra o sangue de Cristo no sofri-
mento dos enfermos. Fazei que esse vermelho 
reaviva em minha alma o fogo da caridade. 
Fazei de mim um bom samaritano para os do-
entes, também para os que vivem abandonados 
perto de minha casa e, principalmente, para os 
doentes crônicos de minha casa, pois Deus é 
amor e se eu estiver no amor estarei em Deus 

e Deus em mim. Amém”. Ao longo dos nove 
dias, sempre que se lembrar, repita: “São Ca-
milo de Lélis, protegei (diga o seu nome ou da 
pessoa que está doente)”.

Livrar-se das doenças com essa simpatia
Em um pires, acenda uma vela de sete 

dias para o seu anjo da guarda - com cui-
dado para não se machucar. Enquanto a 
vela queima, peça a ele que livre você de 
qualquer problema de saúde. Reze um Pai-
-Nosso e uma Ave-Maria. Os restos da vela 
devem ser jogados no lixo e o pires pode 
ser usado normalmente após lavado. Repita 
essa simpatia uma vez por mês.

Simpatia para proteger a família
Coloque fotos de todos os familiares em 

um envelope. Em outro, coloque as pétalas 
de uma rosa amarela e uma branca. Guarde 
os envelopes dentro de uma Bíblia duran-
te 3 dias. Recoloque as fotos no lugar de 
costume, reze 3 Credos e 3 Salve-Rainhas. 
Coloque as pétalas das rosas em uma bacia 
e derrame 2 litros de água sobre elas. Todos 
da família devem molhar as mãos e passar 
esse preparado nos braços e nas pernas. Os 
envelopes e as pétalas devem ser jogados 
no lixo. Use a bacia novamente depois de 
lavada.

Saúde é um assunto sério e sempre 
pede cuidado e precauções. Além dos 
cuidados básicos diários, você pode 

contar com o auxílio dessas 3 simpatias 
de proteção e cura que podem ser 

usadas, tanto para se proteger, quanto 
para ajudar seus familiares doentes.
Lembrando que nenhuma simpatia 
substitui o atendimento médico, o 

isolamento e as orientações dos órgãos 
de saúde. Elas são apenas um reforço 

de fé para quem está precisando de 
um apoio espiritual neste momento tão 

difícil.
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COZINHA DA VÓ OLINDA

Preparamos para você, 12 dicas para deixar a 
carne assada ou grelhada ainda mais saborosa.

Com estes truques, preparar carnes vai 
ficar ainda mais simples e o resultado será 

sempre incrível!

Assar e grelhar são opções deliciosas 
para preparar carnes, seja para um almoço 
mais simples ou uma ocasião especial. Por 
isso, preparamos diversas dicas de como 
deixar sua carne saborosa, tanto assada 
quanto grelhada, de maneira prática, saudá-
vel e deliciosa!

DICAS INCRÍVEIS PARA DEIXAR 
A CARNE ASSADA OU GRELHADA 

SABOROSA

1) Sempre que for escolher alguma car-
ne para levar ao forno, opte por uma peça 
inteira, pois ela não vai ressecar tanto quan-
to os pedaços menores, como filés ou bifes. 
Se optar por um corte magro, experimente 
regar com um molho mais consistente, com 
azeite, óleo ou manteiga, ou com o próprio 
caldo que se forma na assadeira. Isso ajuda 
a deixar a carne saborosa, já que ela não tem 
muito suco que sai da gordura. Se a peça 
tiver alguma camada de gordura, a melhor 
opção é preparar um molho mais leve, como 
o cítrico ou de frutas.

2) Se fritar a peça na frigideira ou na 
panela antes de levar ao forno, vai deixá-
-la dourada, com uma casquinha por fora, 
mas sem perder a suculência. Mesmo depois 
de “selar”, seu interior ainda estará cru e a 
carne deve ser levada normalmente ao forno 
para assar, coberta com papel-alumínio.

3) Sem nenhum tipo de gordura, a carne 
pode ficar ressecada depois de pronta. Por 
isso, ao limpar a peça, procure deixar um 
pouco de gordura que vai derreter durante 
o cozimento no forno e umedecer a carne, 
deixando-a deliciosa.

4) Quando rechear peças de carnes mais 
gordas, opte por farofas com farinha, cenou-
ra e couve, por exemplo, que ajudam a ab-
sorver melhor a gordura. Bacon, calabresa 
e queijos são ótimas opções para as carnes 
mais magras.

5) Ao grelhar, você deve usar bifes de 
cortes mais magros e macios. Nesse caso, 
você pode dispensar o uso de óleo e não é 
preciso que a carne tenha alguma camada 
de gordura para formar um caldo, já que se 
trata de um preparo seco, sob calor intenso, 
em grelhas, chapas ou frigideiras.

6) Tome cuidado com o tempo de cozi-
mento, já que, quando você leva algum ali-
mento para grelhar, ele é submetido a altas 
temperaturas, que podem resultar em bifes 

tostados e até queimados, perdendo boa par-
te dos nutrientes e vitaminas.

7) Utilize frigideiras antiaderentes que 
já vêm com a grelha ou chapas e panelas 
de ferro, que distribuem o calor de maneira 
uniforme.

8) Recomenda-se grelhar bifes com, 
pelo menos, 2 cm de altura, pois cortes finos 
demais podem ficar secos e passar do pon-
to rapidamente. Já pedaços de carne mais 
grossos podem ser grelhados em tempera-
turas menores que as utilizadas para os mais 
finos, pois necessitam de maior tempo de 
cozimento para evitar que seu interior fique 
cru e sua superfície, torradademais.

9) Para bifes mal passados, geralmente 
de carne bovina, utilizefogo alto até o fim do 
cozimento. Para bifes bem passados, como 
aves e carne de porco, que não podem ser 
consumidas cruas, use fogo baixo até cozi-
nhar por completo.

10) É muito importante tostar a carne de 
um lado - selando sua superfície, para que 
os sucos do interior não se percam - e, de-
pois, virá-la para grelhar do outro lado. Pre-
fira virar o bife com uma espátula ou pinça, 
evitando fazer furos na carne. Se utilizar um 
garfo, espete apenas o cantinho do filé. As-
sim, ele manterá os líquidos que não deixam 
a carne ressecar.

11) Se for grelhar alimentos mais delica-
dos, como peixes e frutos do mar, você pode 
untar a frigideira com óleo vegetal ou azei-
te de oliva, utilizando um pincel culinário, 
no momento em que a grelha estiver bem 
quente. O cozimento é mais rápido, por isso 
grelhe primeiro a parte da pele - no caso do 
salmão, por exemplo -, e depois o restante 
da posta.

12) Tempere bifes bovinos minutos an-
tes de levá-los à grelha ou salpique sal e 
pimenta durante o preparo, para que o tem-
pero não “sugue” todo o sabor da carne. Já 
as aves, que demoram mais para pegar o 
tempero, podem ficar marinando por 4ho-
ras na geladeira. Ao grelhar, vá regando 
a carne com um pouco de água. Na noite 
anterior ao preparo, tempere o lombo suí-
no com limão ou vinagre para quebrar suas 
fibras e deixá-lo mais macio. Adicione ou-
tros temperos e deixe marinando por 12ho-
ras antes de grelhar.

gOSTOU DAS DICAS?
Então, considere compartilhar esse guia 

com seus amigos nas redes sociais. COLA-
BORE COM O JORNALISMO INDEPEN-
DENTE. 
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Agente Federal Junior Féfin

Coquetel de apresentação da 
Construcasa Bordignon em Marília.

Andrea Coimbra Molina

Carmem Lucia Ribeiro Cesar Baaklini

Érika Ferraz Indião Baterista

Juliana Ferreira Laerte Rojo Rosseto

Marcos Calil Maria Elisa Romao Murad

Silvio Sadao Harada Suzana Marinho

Com tradição de 54 anos no segmento de materiais de construção civil e quatro lojas no 
Norte de Estado do Paraná, a Construcasa Bordignon projeta investimentos de cerca de R$ 

20 milhões em Marília.

A empresa deverá ser instalada em um pré-
dio de 3.500 metros quadrados e nesta etapa, 
de imediato, 100 empregos serão gerados na 
construção civil e áreas relacionadas a empre-
endimentos. Fundada há 54 anos na cidade de 
Quatiguá, no Estado do Paraná, a Construcasa 
Bordignon está presente em Santo Antônio da 
Platina (PR), Jacarezinho (PR), Joaquim Távo-
ra (PR), Assis e Ourinhos, além de possuir um 
centro de distribuição em Quatiguá. Ao todo, a 

rede Construcasa Bordignon possui quadro de 
funcionários composto por 280 colaboradores. 
Marília vem se sentindo altamente privilegia-
da com a vinda de uma companhia sólida, que, 
de imediato, irá gerar 100 empregos na fase de 
construção e, com a inauguração da filial, 50 
novos postos de trabalho.

“Queremos trazer esperança, oportuni-
dade e crescimento”, frisaram os diretores 
Bordignon.


