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O CAOS DA SAÚDE NOVAMENTE:   

Filas nas unidades de saúde, leitos 
de UTI ocupados e óbitos que 

voltaram a ser registrados, conotam 
um sistema despreparado para o 

enfrentamento da pandemia.

Desde o inicio da pandemia, quase 1000 vidas já foram ceifadas com o registro de 
aproximadamente 40 mil casos confirmados e os óbitos voltando a serem registrados 
diariamente, com filas intermináveis nas unidades de saúde do município. Página 4

As inscrições estão abertas até o dia 21 de janeiro ( nesta sexta feira ), para os interessados 
em ingressar na turma do 1º semestre de 2022 do Curso Técnico em Enfermagem da 

Universidade de Marília (Unimar).  Página 05

O sonho de todo pai ou mãe de pet 
(principalmente os mais apegados) é 

passar o dia inteiro ao lado do animal 
para que ele não se sinta sozinho. 

Infelizmente, na maioria dos casos isso 
não é possível. Veja 6 dicas para que o seu 

cachorro fique bem no período que você 
não estiver por perto.   Página 13

ADMINISTRAÇÃO INCLUSIVA:  
Cidade de Araçatuba 

implanta sistema 
semafórico para pessoas 
com deficiência visual.

A vice-prefeita Edna Flor esteve 
pessoalmente verificando o funcionamento 

do sistema semafórico inteligente com sinais 
sonoros, voltado a pessoas com deficiência 

visual, que começam a ser instalados na 
cidade de Araçatuba. Página 11

SmartCities são sistemas de pessoas interagindo e 
usando energia, materiais, serviços e financiamento 

para catalisar o desenvolvimento econômico e 
a melhoria da qualidade de vida. Marília não 

possui sequer um esboço de um projeto de cidade 
inteligente. Página 16

ENTRETENIMENTO: 
 6 dicas para distrair o seu 

cachorro que passa um 
tempo sozinho em casa. MARILIA CENTENÁRI: 

Marilia não possui nenhum 
projeto que a direcione para 
a caracterização de cidade 

inteligente.

Em meio a esse cenário, como ficam os 
trabalhadores que estão infectados e quais 
os procedimentos das empresas em relação 
ao período de afastamento? O que é preciso 

apresentar? A empresa pode colocar o 
funcionário em home office? Página 15

FIQUE ATENTO(A ):
Com nova onda de Covid-19, 

como ficam os afastamentos de 
trabalhadores?

Nesta vamos listar ótimas dicas de receitas para 
fazer com carne bovina. São receitas práticas e bem 

fáceis de fazer. Seguindo o passo a passo não vai 
ter erro. Contamos com o apoio e supervisão da 

cozinha gourmet da CASA DE CARNES BOIZÃO, 
“A GRIFE DA CARNE”.  Página 19

COZINHA DA VÓ OLINDA:
As carnes de final de 

semana.

ÚLTIMO DIA:  
Unimar está com inscrições abertas 
para o Processo Seletivo do curso 

Técnico em Enfermagem.



Cornetadas 
do dedão

1-) Que nota você dá para a saúde 
de Marília ???

2-) Você já foi presenteado pela 
multa simbólica de R$ 20 reais  na 
zona azul de Marília?? 

3-)O que você espera da 
administração municipal para este 
ano de 2022 ??

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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“Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.” 
Mateus 6:11

Começamos o tão aguardado ano de 
2022 e com ele a expectativa do futuro poli-
tico do pseudo grupo politico liderado pelo 
prefeito Daniel Alonso, afinal, estamos em 
um ano eleitoral. Antes se faz necessário 
uma simples pergunta para esta rápida refle-
xão deste humilde radialista, ativista social 
e jornalista. O que é ser “um bom prefeito”? 

Não há muitas diferenças entre admi-
nistrar uma cidade e uma empresa. Os de-
safios, tanto para prefeitos, como para em-
presários, incluem não apenas a gestão de 
recursos financeiros abrigam temas como a 
busca por melhores condições de trabalho 
para os colaboradores, os cuidados com o 
meio ambiente, o uso parcimonioso e ético 
dos recursos, o respeito à gestão dos recur-
sos humanos que com eles colaboram. Este 
quadro, resumidamente, se completa para os 
gestores municipais, diante da necessidade 
de convivência diária com o jogo político 
local, além das relações junto à sua comu-
nidade e, ainda, junto aos governos estadual  
e federal. Portanto, ampliam-se  um pouco 
mais o grau de exigências a serem enfrenta-
das por um administrador municipal.

Eles precisam de assessoria, orientação, 
estudo...precisam ficar antenados e ser co-
nhecedores de políticas públicas que deram 
certos em outras cidades.A Gestão Pública  
é responsável pelo desenvolvimento urbano 
e econômico de uma cidade. No entanto para 
que haja eficiência na gestão corresponden-
te à administração de um município há que 
se estabelecer a organização na gestão, criar 
missões correspondentes ao desenvolvi-
mento que se almeja alcançar para, enfim, 
realizar a gestão de forma eficiente e eficaz.

Uma das palavras fundamentais para 
uma boa gestão pública é “excelência”. 
Através dela os processos de fundamenta-
ção da estrutura do município, a capacidade 
de administração baseada em necessidade 
coletiva e o controle dos valores exigidos na 
gestão será  indispensável para a ocorrência 
de resultados que beneficie tanto a estrutura 
física do município como sua base econô-
mica e a qualidade de vida dirigida à popu-
lação local.

Vamos dar um exemplo desta cidade 
fictícia a qual nos referimos e, de cerca de 
10.000. habitantes:

Salários Prefeitos e vereadores –
Valores mensais: R$  42.000,00
Cargos comissionados –R$  32.000- co-

locando apenas 08  comissionados.
Valor total mensal: 74.000,00 (Setenta e 

quatro mil reais)
Este valor daria para pagar 95 servidores 

– serviços gerais – garis –  pelo salário míni-
mo. Servidores que trabalham diariamente 
com sol e chuva.Pergunto uma administra-
ção Municipal em que prioriza seus venci-
mentos no Executivo, legislativo e cargos 
comissionados tem como projetar o pro-
gresso e a manutenção de um município?

No caso de um município que pegamos 
como exemplo, o mesmo sempre vai ser de-
pendente do Fundo de participação que so-
mente será para pagar a folha de pagamento 
. Não terá condições de realizar obras: tais 
como creche – escolas –  porque a priori-
dade é o salário  do Prefeito e vereadores e 
cargos comissionados.

Recentemente, vimos algo quase seme-
lhante na cidade de Marília, com a apro-
vação do aumento de salários de prefeito, 
secretários, vereadores e cargos comissio-
nados. Uma cidade com orçamento mensal 
de mais de 1, 3 bilhões de reais e que projeto 
cerca de 2 bilhões para 2025. Marília está no 
ranking das 100 cidades que mais arrecada 
em um país com mais de 5.600 municípios. 

O grande desafio está aqui. Em 2020 ele 
não ganhou a eleição, pois, a mesma caiu no 
colo do nobre gestor que perdeu até mesmo 
para as abstenções, votos nulos e brancos 
somados juntos. A rejeição ainda é grande e 
se justifica pela falta de ações no município. 
Saúde precária, ruas esburacadas, desvalo-
rização do servidor público, falta de segu-
rança e sem politicas estratégicas para áreas 
substanciais como habitação, mobilidade 
urbana, e geração de emprego e renda. Cui-
dar da pobreza não é só dar cesta básica. Isto 
não é um projeto social de ampla inclusão 
social e empreendedorismo. 

Quando falamos em desafio, é porque 
mesmo assim, o homem que diz ter um 
expertise de administração pública, aposta 
suas fichas na eleição de sua filha, seguindo 
os mesmos passos da escola abelardiana. O 
tempo é curto, e muito coisa precisa ser fei-
to para se reverter o cenário nada propicio 
para que isto ocorra, mesmo com dinheira-
ma em curso. É preciso realmente arregaçar 
as mangas, como citou em 2016, mas, até 
agora, o botão continua travado. 

“O futuro das organizações e nações de-
penderá cada vez mais de sua capacidade de 
aprender coletivamente”

“Quem quiser governar bem um país, 
deve primeiro governar a sua cidade. Quem 
quiser governar bem a sua cidade, deve 
aprender a governar primeiro a sua família; e 
quem quiser governar bem a sua família deve 
aprender primeiro a governar bem a si pró-
prio” Confúcio – pensador e filósofo chinês.

Graça para cada dia.

Era uma vez uma cidade 
chamada Marilsol.

Já agradeceu a Deus pelo sustento diá-
rio? Então, não perca esta oportunidade! O 
Senhor tem para você o suficiente para as 
necessidades de cada dia. Você não precisa 
ficar preocupado com o que vai precisar nos 
próximos dias. Isso só te deixará ansioso e 
inquieto... Apenas peça a Deus aquilo que 
necessita no dia de hoje. Ele sabe, ouve e 
dá graça a cada dia novo. As Suas miseri-
córdias renovam-se a cada manhã (Lamen-
tações 3:22-23).  

O povo de Israel provou o que é viver 
confiando em Deus, cada dia. Enquanto ca-
minhavam no deserto, o Senhor supria as 
suas necessidades todos os dias com o maná 
do céu, com água, com luz e calor nas noites 
frias e com uma nuvem que providenciava 
sombra fresca para os dias no deserto escal-
dante. Experimente também viver pela fé

Experimente a graça de Deus neste dia!
• Não fique ansioso pelo dia de amanhã. 
Apresente a Deus as suas necessidades 
neste dia, em oração;
• Confie na providência do Senhor! Ele 
não se esquece, mas cuida de você todos os 
dias;
• Deus não prometeu riquezas neste 
mundo, mas dá o suficiente para sua 
provisão diária;
• Busque conhecer mais a Deus através da 
leitura e estudo da Bíblia: “Não só de pão 
(material) vive o homem, mas de toda a 
Palavra de Deus (pão espiritual)” - Mateus 
4:4;
• Seja grato por tudo que o Senhor tem 
feito na sua vida diariamente;
• Compartilhe hoje com alguém aquilo que 
graciosamente Deus tem te dado.

Para Orar:
Senhor, muito obrigado pelo pão nosso, 

dado todos os dias. Concede-me hoje 
também, pela tua graça, o sustento 

necessário para este dia. Ajuda-me a confiar 
que o Senhor dá a provisão, conforme as 
minhas necessidades. Não permita que 
eu fique ansioso nem preocupado com o 

amanhã, porque tudo pertence ao Senhor. 
Que as circunstâncias não me impeçam de 
ver o teu cuidado dia a dia na minha vida, 

em nome de Jesus. Amém
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A CIDADE ERA ASSIM...

Estação ferroviária Marília-1999

ESTA VOZ TAMBÉM É SUA
Há seis anos, O JORNAL DO ÔNIBUS DE MARILIA decidiu se posicionar como um jornal 
independente com convicções fortes, levando adiante sua missão de despertar o que há de 
melhor em NOSSA CIDADE. Esse projeto de jornalismo com valores não é viável sem o 
apoio de quem se importa com o futuro da família Mariliense e da cidade. Portanto, é de 
fundamental importância que você nos auxilie. Compartilhe nosso Jornal como os amigos 
e não permita que uma voz única na mídia seja calada pelos poderosos da política local. 

Quanto mais pessoas acessando, melhor será o nosso poder de levar a verdade até as pes-
soas. Juntos somos fortes !!!



A INCÓGNITA DO NOVO ANO:  

Inflação deve subir menos em 2022, mas 
quadro preocupa economistas.

IN FOCO
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Para a maioria, o cenário carrega riscos 
que podem gerar novas surpresas negativas 
sobre os preços

A inflação tende a desacelerar até o fim 
de 2022, mas ainda deve seguir como mo-
tivo de preocupação nos próximos meses 
projetam economistas. Para a maioria, o ce-
nário carrega riscos que podem gerar novas 
surpresas negativas sobre os preços.Entre 
as ameaças de 2022, estão eventuais tur-
bulências da corrida eleitoral, que costuma 
impactar a taxa de câmbio no Brasil, elevar 
os preços no mercado interno e pressionar a 
inflação.”Vai ser um ano ainda difícil, e as 
incertezas dificultam o combate à inflação”, 
afirma o economista-chefe da consultoria 
MB Associados, Sergio Vale.

Na prática, o termo desacelerar não re-
presenta queda dos preços. Significa apenas 
um avanço menor da inflação. Ou seja, os 
preços tendem a seguir em alta neste ano, 
mas em um nível mais fraco do que o ve-
rificado em 2021.O que preocupa analistas 
é a persistência da inflação em um quadro 
de atividade econômica fragilizada, como é 
o caso atual.Em 2022, o PIB (Produto In-
terno Bruto) brasileiro deve crescer apenas 
0,28%, conforme a edição mais recente do 
boletim Focus, divulgado pelo BC (Banco 
Central). Algumas instituições chegam a 

projetar retração na atividade.
O país também corre o risco de registrar 

o segundo ano consecutivo de estouro da 
meta de inflação perseguida pelo BC. Em 
2022, o teto da meta é de 5%. Porém, ana-
listas do mercado financeiro projetam IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo) de 5,03% ao final do ano, confor-
me o boletim Focus. Em 2021, o indicador 
oficial de inflação já se distanciou do teto 

da meta (5,25%), ficando perto de 10%.”A 
projeção em 2022 é de inflação perto de 
5%, sobre um ano em que a alta foi de cer-
ca de 10%. O IPCA deve perder ritmo, mas 
continuar com um avanço forte”, analisa a 
economista-chefe do banco Ourinvest, Fer-
nanda Consorte.

O economista João Leal, da gestora de 
investimentos Rio Bravo, vai na mesma li-
nha. “É um cenário mais favorável, mas não 

pode ser considerado positivo. O quadro 
ainda é de inflação alta”, diz.Segundo ele, 
o que deve causar uma desaceleração dos 
preços é a ação da política monetária. Para 
tentar frear a inflação, o BC vem subindo a 
taxa básica de juros. A Selic está em 9,25% 
ao ano e deve encerrar 2022 em 11,75%, 
conforme estimativas das principais casas 
análises reunidas no boletim Focus.

A ação do BC, contudo, não é capaz de 
eliminar todos os riscos do cenário. Leal 
menciona que as incertezas na retomada em 
nível global e a corrida eleitoral podem afe-
tar a taxa de câmbio, gerando novas pressões 
sobre os preços.Outro fator de risco para a 
inflação vem do clima. Neste início de ano, 
a região Sul registra perdas em lavouras 
devido à estiagem, enquanto estados como 
Bahia e Minas Gerais são impactados por 
fortes chuvas. Os prejuízos no agronegócio 
podem pressionar preços de alimentos, se-
gundo economistas.”Pouco tempo atrás a 
perspectiva era de uma safra sem impactos 
negativos do clima, mas agora a gente já vê 
uma preocupação maior”, diz Sergio Vale, 
da MB Associados.Ele avalia que o Brasil 
está em uma situação “muito insegura” em 
termos de inflação.”Como a inflação está 
muito elevada, qualquer percepção de risco 
pode trazer mais dificuldades.”

Conheça as 6 dendências de pagamento no varejo para 2022.
A pandemia mudou o jogo para o 

comércio e também para a forma como 
consumidores pagam por suas compras. 

Entenda o que deve se sobressair este ano

A pandemia mudou o jogo do varejo: as 
compras pela internet realmente caíram no 
gosto dos brasileiros. A digitalização, assim 
como uma melhor experiência de compras 
nas lojas físicas é que prometem ser um 
diferencial no competitivo comércio. De 
acordo com o Relatório de Varejo 2021 da 
Adyen, empresa global de tecnologia de pa-
gamentos, por exemplo, 90% dos entrevis-
tados afirmaram que não voltam a comprar 
de marcas se tiverem vivido uma experiên-
cia ruim na loja física ou on-line.

E parte desta experiência é a de pagar. Os 
consumidores agora estão menos tolerantes 
a atritos e exigem mais rapidez e facilidade. 
Não à toa o PIX fez tanto sucesso por aqui. 
É por isso que 2022 trará uma segunda onda 
de transformação digital, impactando uma 
classe totalmente nova de setores.Confira 
as seis tendências de pagamento no varejo 
para 2022, elencadas pela Adyen / Jornal do 
Ônibus de Marilia:

1.PIX é hoje pretinho básico
O Pix, sistema de transferências e pa-

gamentos instantâneos desenvolvido pelo 

Banco Central, foi muito bem recebido pe-
los brasileiros, tanto no varejo físico quan-
to no on-line. Em um ano, o Pix acumulou 
105,2 milhões de usuários pessoas físicas e 
7,4 milhões entre pessoas jurídicas. De no-
vembro de 2020 a novembro de 2021, fo-
ram registradas mais de 1,2 bilhão de tran-
sações. A tendência para 2022 é que isso 
ganhe ainda mais aderência da população. 
Os varejistas que não incluírem o Pix como 
meio de pagamento poderão perder vendas 
e clientes.

2.Omnichannel é um caminho sem volta
Vender por diversos canais (loja física, 

site e aplicativo), chamado de omnichannel 
(ou multicanalidade) é uma realidade que 
chegou para ficar, mas é preciso ir além. Se-
gundo a pesquisa da Adyen, 71% das pessoas 
disseram que seriam mais leais a um varejista 
que lhes permitisse comprar on-line e fazer 
devolução na loja, por exemplo. Ou seja, os 
clientes querem uma experiência de compras 
ágil e sem barreiras. Isso é possível com a 
integração entre os ambientes digital e físico.

3.Integrar canais e dados facilita tudo
Enquanto o omnichannel oferece diver-

sas possibilidades de jornada de compra 
(site, app, loja física), o comércio unificado 
(unifiedcommerce) integra os dados gerados 

nesses canais. Assim, os consumidores têm 
seus dados centralizados em um único siste-
ma, o que facilita eventuais trocas em loja 
de produtos adquiridos no e-commerce, e 
vice-versa. Com a tecnologia, os varejistas 
também conseguem aceitar pagamentos em 
diferentes canais, tomando decisões basea-
das em dados.

4.Personalizar para fidelizar
Oferecer personalização e conveniência 

será o pulo do gato em 2022 para impulsio-
nar a fidelização dos clientes. Nesse senti-
do, tecnologias de pagamentos que permi-
tem obter informações sobre os clientes são 
grandes aliadas. Mas é importante que todos 
os dados de pagamentos sejam coletados 
em um só lugar, para que fique fácil cruzar 
informações e tirar dali dicas valiosas. Por 
isso, uma plataforma de pagamentos unifi-
cada será a chave para alcançar uma visão 
total do cliente.

5.As compras estão em todo lugar
O chamado comércio social crescerá à 

medida que on-line e off-line se misturem 
cada vez mais. Comprar deixou de ser uma 
atividade fragmentada e se tornou algo in-
tuitivo, que conseguimos fazer até de for-
ma mais passiva. Em nenhum lugar isso é 
mais aparente do que nas redes sociais, em 

que, graças ao desenvolvimento das ferra-
mentas comerciais, cada feed de notícias no 
Facebook e Instagram é agora um canal de 
vendas. A tecnologia de pagamentos terá 
um papel fundamental ao possibilitar essas 
experiências fáceis para usuários B2B (para 
empresas) e B2C (consumidor final).

6.O livecommerce está aí -
você sabe o que é?

A aceleração do digital tornou possível 
um novo ambiente de compras: o “livecom-
merce” (ou livestream e-commerce). Ele 
permite que marcas façam lives e realizem 
vendas instantaneamente, sem que o usuá-
rio tenha que sair da tela para comprar. Re-
centemente, TikTok e Kwai, aplicativos de 
compartilhamento de vídeo, começaram a 
produzir eventos de entretenimento em que 
os usuários podem comprar produtos direta-
mente na plataforma. Essa é uma tendência 
que veio da China e tem tido grande sucesso 
por lá. Grandes varejistas brasileiros já co-
meçaram seus testes com o livecommerce.

Essas dicas podem ser interessantes não 
apenas para grandes empresas, mas também 
para os pequenos comerciantes. Ao aprovei-
tar essas tecnologias disponíveis, os varejis-
tas serão capazes de expandir os limites do 
varejo e interagir com os consumidores de 
forma mais eficaz – e vender mais, espera-se.
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A SAÚDE EM FRANGALHOS:
Filas nas unidades de saúde, leitos de uti ocupados e óbitos que voltaram a ser 

registrados, conotam um sistema despreparado para o enfrentamento da pandemia.

ACONTECE MARÍLIA I

Prestes a colapsar. Esta é a conclusão que 
já podemos chegar ao constatar os números 
fornecidos pela própria assessoria de imprensa 
da prefeitura municipal de Marília. Desde o 
inicio da pandemia, quase 1000 vidas já foram 
ceifadas com o registro de aproximadamente 
40 mil casos confirmados e os óbitos voltando 
a serem registrados diariamente. 

Nos últimos dias, filas intermináveis fo-
ram flagradas por leitores do JORNAL DO 
ÔNIBUS DE MARILIA, em frente às uni-
dades de saúde classificadas como de aten-
dimento a assintomáticos. No PA SUL mais 
uma vez ficou comprovada a deficiência no 
atendimento e não por culpa dos já sacri-
ficados funcionários. O caos está estabele-

cido por algo que já era previsto logo após 
as festas de final de ano, menos claro, pela 
secretaria municipal de saúde.

No caso específico dos  leitos em UTI’s ( 
Unidades de Terapia Intensiva ) criados para 
tratar pacientes com Covid-19 na cidade, obti-
vemos a informação de que, foram contratados 
APENAS 25 leitos  em três hospitais para uma 
cidade com 250 mil habitantes,  sendo que a 
maioria já estavam ocupados até a produção 
desta edição.Os dois hospitais referências para 
moradores na cidade – Hospital Beneficente 
Unimar (HBU) e Santa Casa – estavam com 
100% de ocupação.Já o Hospital das Clínicas 
(HC/Famema), que está focado na demanda 
regional, tinha metade dos leitos disponíveis.

MISTÃO DA SAÚDE: 
Pressionados pela péssima repercussão prefeitura busca alternativa 
nas próprias unidades de saúde que já atendem pacientes comuns. 

Única solução encontrada foi transformar 
31 PSF’s em unidades mistas de atendimento, 
misturando sintomáticos com assintomáticos. 
Com isso, irão se misturar pacientes contami-
nados com covid, ÔMicrom, Influenza, gripe 
comum e outras doenças, em mais um equi-
voco da gestão que afirma ter um expertise em 
todas as questões do município.

Na esperança de tentar melhorar o atendi-
mento desde a última quinta-feira (13), além 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Nova 
Marília, Castelo Branco e a USF Jardim Lilia-
na/Santa Antonieta IIpassaram a atender pesso-
as com sintomas de Covid-19 e gripe as Unida-
des Saúde da Família (USFs) Jardim Renata, na 
zona Norte, Vila Real e Toffoli, na região Sul. 
O funcionamento é das 7h às 17h, mas apenas 
para a população dos devidos territórios.

No sábado (15), os três postos exclusivos 
foram abertos – repetindo estratégia das se-
manas anteriores – para evitar sobrecarga na 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no 
Pronto Atendimento (PA). Com a reorganiza-
ção realizada às pressas,  desde segunda fei-
ra (17) a secretaria transformou 21 USFs e 3 
UBS’s em unidades mistas, ou seja;

 31 unidades de saúde mistas, com atendi-
mento geral para toda a população, inclusive 
com a vacinação contra o coronavírus. A deci-
são foi publicada em nota oficial.

Em síntese, diminui-se o fluxo ao PA SUL 
e UPA NORTE, mas, provoca-se uma verda-
deira MISTUREBA nas unidades de saúde. 
Se algum paciente com qualquer outra anor-
malidade de saúde comparecer a uma destas 
unidades poderá ganhar de brinde um vírus 

influenza, covid ou Ômicrom. Simples assim. 
Em São Carlos, por exemplo,o prefeito 

montou em um dia toda essa estrutura em um 
ginásio de esportes  que está atendendo 1500 
pessoas por dia respeitando todo os protoco-
los preventivos. Ao mesmo tempo, não expõe  
ninguém aos intempéries do tempo como a 
chuva e o sol, bem ao contrário do que está 
ocorrendo em Marília. Lá, os pacientes ficam 
acomodados em cadeiras e não sentados na 
calçada. A secretaria de saúde daquela cidade 
contratou uma empresa terceirizada em um ato 
emergencial para que a população seja trata-
da com dignidade em um momento tão difícil 
pelo qual estamos passando. 

Já em Santo André, a prefeitura ampliou 
a capacidade de atendimento para reduzir o 
tempo de espera de pacientes que procuram 

os serviços de saúde com queixas de síndro-
me gripal. Para atender a demanda crescente, 
sete unidades de saúde realizamatendimento 
exclusivo de pacientes com sintomas de gripe 
em horário ampliado, das 7h às 22h, de segun-
da a sexta.Além das unidades, o município 
se mantém estruturado com seis UPAs e um 
Pronto Atendimento que realizam atendimen-
to 24h. “Apesar de não termos crescimento no 
número de internações, percebemos o cresci-
mento da procura pelo serviço e com muita 
organização buscamos aumentar a capacidade 
de atendimento e diminuir o tempo de espera. 
Vamos dobrar nossa capacidade, que está nas 
seis UPAs. Assim, preservamos aqueles que 
buscam atendimento e não têm gripe”, com-
pletou o prefeito.

A situação em um comparativo com janei-

ro de 2020 é preocupante, se levarmos em con-
sideração as informações que nos chegam de 
grande indústria do setor alimentício  dispen-
sando seus funcionários por surto na mesma 
e banco suspendendo suas atividades internas 
pelo mesmo motivo. Há casos em grande su-
permercado e outras lojas. Em outras palavras, 
algo precisa ser feito, pois a tendência é piorar. 

Édministração municipal pela pandemia 
e tampouco pela disparada de casos, pois, a 
população também tem a sua parte de respon-
sabilidade, principalmente quando relaxou 
nos cuidados preventivos no final de ano. A 
grande questão é a maneira como a adminis-
tração está conduzindo a situação, cometendo 
os mesmos erros do ano que passou. Apenas 
como comparativo, a cidade de São Carlos 
registrou 547 óbitos até o momento e Marília 
987. O próprio COMUS ( Conselho Municipal 
de Saúde ) tem realizado reiteradas cobranças 
de uma maior agilidade na deliberação de 
ações por parte da gestão da saúde, mas.....

O que esperamos, é que os cenários assis-
tidos em 2021 não voltem a se repetir e que o 
senso humanitário venha a ser o grande des-
taque no enfrentamento a essa onda de vírus 
que assolou a cidade, o Brasil e o mundo. 
Não podemos pecar pela omissão, pois, vidas 
humanas importam. Nesta hora não está em 
jogo o partido politico, o marketing ou o capi-
tal eleitoral, mas, simplesmente salvar vidas.  
Vale até copiar ideias que deram certo em ou-
tras cidades, só não vale cruzar os braços com 
medidas paliativas que comprovadamente não 
resolvem. Dinheiro para solucionar veio, basta 
saber investir. 
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ÚLTIMO DIA: 

Unimar está com inscrições abertas para o Processo 
Seletivo do curso Técnico em Enfermagem.

ACONTECE MARÍLIA II

As inscrições estão abertas até o dia 21 
de janeiro (nesta sexta feira), para os inte-
ressados em ingressar na turmado 1º semes-
tre de 2022 do Curso Técnico em Enferma-
gem da Universidade de Marília (Unimar).
Sucesso desde o lançamento, o curso ofere-
ce aos acadêmicos matriz curricular com o 
que há demais atual no campo profissional, 
aulas ministradas por renomados docentes 
e aulas práticas em laboratórios altamen-
te equipados e no Hospital Beneficente da 
Unimar (HBU).

De acordo com o coordenador do Curso 
Técnico em Enfermagem da Unimar, Luiz 
Fernando Fregatto, o objetivo é formar pro-
fissionais qualificados nos níveis auxiliares 
e técnicos para atuação em diferentes uni-
dades hospitalares. “O curso é realizado em 
dois módulos.

Nos dois primeiros, com as explora-
ções básicas e assistência de enfermidade. 
Nos outros dois, há o aprofundamento nas 
questões de diversas especialidades. Com a 
formação técnica, os profissionais vão poder 
atuar desde a prevenção até a reabilitação de 
pacientes em unidades da rede básica, como 
estratégia da família e pronto atendimento, 
além de laboratórios, clínicas especializa-
das, consultórios e hospitais de pequeno a 
grande porte”, explica.

A matriz curricular do Curso Técnico 
em Enfermagem traz o conhecimento téc-
nico e prático e o corpo docente é formado 
por profissionais que atuam no mercado, fa-
vorecendo ainda mais o processo de apren-
dizagem, já que compartilham a experiência 
profissional a cada aula. Outro diferencial 
do curso é a estrutura do campus, que conta 
com o Hospital Beneficente Unimar, o Am-
bulatório Médico de Especialidades e diver-
sos laboratórios altamente equipados tanto 
para as aulas, como para os estágios.

Ainda segundo o coordenador, estes am-
bientes fazem com que o futuro profissional 
se destaque no mercado. “A Unimar é a úni-
ca Instituição de Ensino Superior que possui 
um Hospital e um Ambulatório para a for-
mação de nível técnico, onde podemos con-
textualizar na prática tudo que aprendemos 
nas aulas teóricas. Este convênio possibilita 
maior aprendizado e, consequentemente, 
que os alunos se destaquem na carreira”, 
ressalta.

O que faz um Técnico de Enfermagem?

O técnico de Enfermagem tem um papel 
fundamental na operação de uma unidade 
de saúde, atuando diretamente no atendi-
mento aos pacientes, em funções básicas de 

prevenção e manutenção da saúde. Trata-se 
do profissional que ajuda a equipe de Enfer-
magem em diversas atividades, como pres-
tar assistência a pacientes, atuar no controle 
e prevenção de doenças, oferecer apoio ao 
enfermeiro, ajudar a planejar atividades da 
área e controlar o risco de infecção hospi-
talar. A principal atribuição do técnico de 
Enfermagem, contudo, é auxiliar os enfer-
meiros no cuidado dos pacientes.

Como atua um Técnico de Enfermagem?

O técnico de Enfermagem é capacitado 
para cuidar de pacientes em casos de mé-
dia e alta complexidade. Sob a supervisão 
do enfermeiro, o profissional atende pessoas 
em pré e pós-operatório, trabalha em centros 
cirúrgicos, garante a higiene e segurança do 
local de trabalho, entre outras atividades. 
De acordo com dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) de 
2018, do Ministério do Trabalho, o salário 
médio de um técnico de Enfermagem no 
Brasil é de R$ 1.900.

Onde atua um Técnico de Enfermagem?

O campo de atuação do técnico de En-
fermagem é amplo. Apesar de estar mais 
presente em hospitais e centros cirúrgicos, o 
técnico de Enfermagem pode trabalhar tam-
bém em maternidades, clínicas, consultórios 
médicos, casas de repouso, ONGs, redes 
ambulatoriais, unidades básicas de saúde e 
instituições de ressocialização. Sua atuação, 
entretanto, será sempre sob supervisão de 
enfermeiros de nível superior.

São ofertadas 60 vagas e a classificação 
será através da análise do histórico escolar 
do candidato. As inscrições devem ser feitas 
até dia 21 de janeiro no site www.unimar.
br/vestibular.

O valor da inscrição é de R$190,00, o 
qual será deduzido da matrícula dos apro-
vados. O resultado será divulgado no dia 24 
de janeiro e as aulas terão início no dia 1 de 
fevereiro.

“O curso técnico em enfermagem da 
Unimar traduz o compromisso institucional 
com a saúde pública de Marília e região. 

Este é um curso profissional que aque-
les que têm vocação para área podem con-
tar com a empregabilidade promissora. 
Parabéns aos alunos da primeira turma que 
estão conosco diante da situação de pande-
mia, porém tão necessária a formação destes 
profissionais neste período. E já desejo boas 
vindas aos novos alunos que ficarão conos-
co pelos próximos dois anos”, destaca o rei-
tor Márcio Mesquita Serva.
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A Uber chegou ao ônibus no Brasil. E 
o “Uber do Ônibus” desta vez é da Uber de 
verdade.A empresa anunciou nesta semana 
o início da modalidade UberShuttle.Segun-
do comunicado da empresa, a Toyota já 
contratou para o transporte de funcionários 
entre São Paulo e Sorocaba.

“Com o novo serviço, as empresas pas-
sam a gerenciar viagens de ônibus fretados 
para o transporte dos colaboradores direta-
mente pelo app da Uber. Dessa forma, os 
funcionários poderão reservar no app uma 
vaga no ônibus, além de checar as rotas e pa-
radas disponíveis para o embarque e desem-
barque em tempo real. Para as empresas, o 
serviço oferece também relatórios semanais 
sobre a operação do Shuttle para Empresas.” 
– explica nota da Uber à imprensa.

Ou seja, o UberShuttle não atua “em 
cima” de linhas regulares de ônibus, é para 
fretamento de fato.Pela modalidade, os tra-
balhadores reservam uma vaga no Uber-
Shuttle para Empresas diretamente pelo 
aplicativo da Uber.Os serviços são presta-
dos por empresas de fretamento.No caso da 
Toyota, por exemplo, entre as companhias 
de fretamento está a Gatti Turismo, que foi 

NOVIDADE: Uber anuncia 
atuação no segmento de vans 
e de ônibus de fretamento no 

Brasil e já atende.

TRANSPORTE COLETIVO GRATUÍTO:  
Primeira etapa do cadastro para Tarifa Zero em 

Paranaguá (PR) será pela internet.
A Prefeitura de Paranaguá (PR) divul-

gou nesta semana as orientações para os 
passageiros fazerem o cadastro para utilizar 
os ônibus municipais gratuitamente. Desde 
o dia 10 de janeiro de 2022, todos os passa-
geiros das linhas municipais, a partir de 6 
anos de idade, já estão se cadastrando para 
receber o cartão de acesso.

Nesta fase, a população deverá efetuar 
o cadastro diretamente no site da Prefeitura 
de Paranaguá.Segundo a Prefeitura, em bre-
ve, equipes estarão em diversos pontos da 
cidade para o cadastramento dos usuários.

“O objetivo do cadastro online é dar agi-
lidade nas inscrições dos passageiros. Por 

A Prefeitura de Jundiaí (SP) divulgou uma 
pesquisa inédita realizada pela consultoria 
APPC, que avaliou a satisfação com relação 
ao serviço de transporte coletivo na cidade.O 
levantamento indica aprovação de apenas 34% 
dos usuários do sistema. Entretanto, somando-
-se o que consideram a prestação do serviço 
regular a aprovação sobe para 76%.Segundo 
a Prefeitura, o levantamento ouviu, presencial-
mente, 400 pessoas nos sete terminais urbanos 
de Jundiaí, distribuídos de acordo com o fluxo 
de passageiros de cada terminal.

PERFIL
No que diz respeito ao perfil dos usuários, 

segundo o levantamento, 52% usam o sistema 
de transporte todos os dias e 60% fazem uso 
de outros meios de transporte além do ônibus, 
como transporte por aplicativo (28%), carro 

Prefeitura de Jundiaí (SP) 
divulga pesquisa que detalha 
perfil dos usuários de ônibus.

próprio (26%), carros de outras pessoas (9%) e 
motos (4%).O levantamento mostrou também 
que 80% dos passageiros utilizam o transporte 
coletivo por necessidade e 20% por opção.

Do total que usa por necessidade, 43% não 
tem outro veículo, 39% consideram mais eco-
nômico e 5% dizem que é exigência do traba-
lho; dos que usam por opção, 61% consideram 
mais econômico, 19% mais rápido, 3% porque 
colabora para diminuir a poluição e 3% por-
que colabora para diminuir o trânsito. Já nos 
quesitos ocupação e renda, 55% se declaram 
trabalhadores assalariados e 53% ganham até 
dois salários mínimos.Usuários com acesso 
à internet através do celular correspondem a 
88% e, entre os mais jovens, a 96%.

“O acesso à internet vai ao encontro dos 
investimentos em tecnologia da atual gestão 
municipal, como o App Já Jundiaí, pelo qual 
o usuário pode fazer o carregamento do car-
tão comum de transporte ou mesmo criar uma 
carteira digital que permite colocar créditos e 
fazer suas viagens, além de programar a sua 
viagem e só se dirigir ao ponto próximo do 
momento do embarque, usando o sistema de 
GPS para ver a localização do ônibus (como 
acontece com os carros por app)”, detalhou a 
Prefeitura, em nota.

De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, a 
pesquisa de opinião tem o propósito de asse-
gurar transparência e participação dos usuá-
rios nas ações de qualificação do transporte. A 
análise compõe as ações do Plano de Mobili-
dade Urbana e será realizada periodicamente 
de modo a orientar soluções para os principais 
entraves do transporte coletivo local.

A pesquisa também avaliou a qualidade 
dos serviços prestados, a frota, os motoristas, 
os terminais, as condições dos pontos de para-
da e a forma de pagamento das passagens.

criada em 1965.A Uber promete que as via-
gens na modalidade Shuttle para empresas 
contarão com uma série de recursos de se-
gurança oferecidos pela plataforma.

Em nota, a diretora da Uber para Empre-
sas na América Latina, TavaneGurdos, a che-
gada do UberShuttle para Empresas no Brasil 
é sinal da tendência de aumento no número 
de companhias que estão focadas em ofere-
cer mais benefícios aos funcionários.

 “Temos percebido que as empresas têm 
buscado cada vez mais oferecer benefícios 
que sejam interessantes para seus funcio-
nários e façam sentido para o negócio. O 
UberShuttle para Empresas chega nesse 
momento e une a facilidade do uso do apli-
cativo da Uber, que já é conhecido por to-
dos, com a oferta de um novo produto que 
promove o deslocamento de colaboradores 
de uma mesma empresa”, explica.

Na mesma nota, o diretor de RH e Ad-
ministração da Toyota do Brasil, Celso 
Simomura, as exigências dos próprios fun-
cionários de maior segurança na retomada 
às atividades presenciais fizeram com que a 
montadora escolhesse a opção.“Quando re-
tomamos nossas atividades de forma híbri-
da, após praticamente um ano e meio com 
nossos colaboradores da área administrativa 
em trabalho remoto, era fundamental garan-
tirmos a eles um transporte seguro e eficaz 
para que se sentissem à vontade nessa volta 
ao escritório. Por isso, optamos por um par-
ceiro referência em mobilidade e que vem, 
desde então, contribuindo para que essa ex-
periência dos nossos colaboradores seja a 
melhor possível”

isso, se faz necessário que a população não 
espere somente os atendimentos presenciais 
que estão sendo programados para ocorrer 
nos próximos dias”, explica a secretária de 
Serviços Urbanos, ChristianaraFolkuenig, 
em nota.

Após a conclusão do cadastro, a Prefei-
tura informará o local de retirada do cartão 
que deverá ser apresentado no momento 
do embarque do usuário, com o propósito 
de garantir maior controle de acesso, além 
de quantificar o número de passageiros que 
utilizam o transporte coletivo.A gratuidade 
está prevista para entrar em vigor a partir 
de março.
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Algumas tendências devem ser 
marcantes nos empreendimentos 

imobiliários que serão lançados em 2022.

Prédios mais inteligentes, parcerias com 
empresas para serviços especializados nos 
condomínios e uso de soluções sustentáveis 
são aspectos que cada vez mais dominam os 
projetos da construção civil. A preocupação 
com a adoção de medidas que tragam eco-
nomia no consumo de energia e água tam-
bém é tônica no mercado.

O ambiente competitivo do setor e a ne-
cessidade de redução de custos nas obras 
fazem com que as empresas sejam atraídas 
pelas inovações tecnológicas, avalia o presi-
dente do SindusconRio, Claudio Hermolin. 
Em 2022, o uso de materiais inovadores na 
construção e de soluções inteligentes e mé-
todos construtivos será cada vez mais pre-
sente nos projetos.

Segundo ele, a orientação da entidade 
para as empresas é que observem novidades 
em proptech (tecnologia digital) ou constru-
techs (startups de construção) e se aproxi-
mem dessas soluções como clientes ou inves-
tidores.— As construtoras também podem se 
tornar participantes de hubs de inovação para 
ter mais competitividade e participar dessa 
grande transformação tecnológica do merca-
do imobiliário — sugere Hermolin.

Segurança
Outra tendência forte no mercado é a 

adoção de recursos de tecnologia que au-
xiliem na segurança dos condomínios. Por 
isso, afirma Sylvio Pinheiro, diretor da G+P 
Soluções, os condomínios vêm adotando o 
reconhecimento facial ou por meio da digi-

VISÃO FUTURISTA:

Prédios inteligentes se tornam tendência 
dos lançamentos para 2022.

tal dos moradores para controlar o acesso às 
áreas internas. Os prédios inteligentes per-
mitem um uso mais racional dos elevado-
res, têm cabeamento para internet e Wi-Fi e 
seguem padrões de sustentabilidade desde a 
construção até a manutenção diária.

— Tem sido comum também a possi-
bilidade de comprar energia no mercado 
livre. Assim, o fornecimento não é obriga-
toriamente feito pela concessionária local, 
e o morador acaba pagando um preço mais 
barato — destaca Pinheiro.

A estrutura de serviços oferecida nas 
áreas comuns vai ficando cada vez mais 
complexa, de acordo com Nayara Tércia, 
CEO da OnBrokers, destacando as acade-

mias de ginástica que, em muitos projetos, 
já são frutos de parceria com redes fitness 
de renome, que levam sua expertise para o 
condomínio – um conforto a mais para os 
moradores.

— Avanços que há alguns anos eram 
anunciados como grandes novidades estão 
mais comuns agora, como as tomadas USB 
e para recarga de carros elétricos, lançamen-
tos integrados com inteligência artificial, re-
conhecimento facial e piscina aquecida. A 
tecnologia é uma tendência forte dos empre-
endimentos — diz Nayara.

As construtoras procuram criar todo tipo 
de parceria para que os novos empreendimen-
tos se destaquem na oferta de comodidades. 

Serviços compartilhados geram 
economia

A divisão de espaços tem levado em-
presas a firmar parcerias com condomínios. 
Compartilhamento é a palavra de ordem nos 
condomínios mais modernos, que disponi-
bilizam carros, bicicletas, patinetes e outros 
equipamentos de mobilidade que podem ser 
usados com horário marcado pelos morado-
res. A utilização dividida chega também a 
serviços como lavanderia, ferramentas de 
oficina, coworking e espaço pet.

Prédios com apartamentos menores, em 
que o espaço para a área de serviço é pe-
queno ou inexistente, solucionam o proble-
ma com lavandeira compartilhada, tendên-
cia que levou uma marca de sabão a lançar 
programa de parceria que fornece até as 
lavadoras de roupa para espaços comuns 
dos prédios.

— Essa é uma vantagem dos compar-
tilhados: a possibilidade de o condomínio 
receber cashback das empresas. É uma 
forma de reforçar o caixa das administra-
ções — afirma Sylvio Pinheiro, da G+P 
Soluções.

Automóveis à disposição dos moradores 
também são uma nova vocação que casa 
bem com a necessidade de se economizar 
espaço, já que permite reduzir o número de 
vagas de garagem individuais. Em geral, o 
modelo pode ser utilizado também para mo-
tos e scooters.

O compartilhamento inclui ainda espaço 
e serviços para animais de estimação, que 
podem receber todos os cuidados sem que 
o dono saia do condomínio, além da dispo-
nibilização de ferramentas e de espaço de 
coworking para reuniões de trabalho.

É notório que a individualização dos 
serviços de consumo em condomínios re-
presenta um ganho significativo no bolso 
dos condôminos e, obviamente, no meio am-
biente.Isso já é regra nos condomínios novos 
e uma tendência nos condomínios antigos.

Indiscutivelmente, a individualização 
das medições de água, luz e gás é a forma 
mais justa e ecologicamente correta de cus-
tear o uso, tendo em vista que cada unidade 
arcará com a despesa do que efetivamente 
consumiu.

Atualmente, o serviço de energia já é 
individualizado pela distribuidora. Já o de 
gás, ocorre quando o reservatório é coletivo 
e cada unidade possui seu consumo registra-
do. Para o de água, é necessário a instalação 
de hidrômetros nas unidades para medição.

VOCÊ TEM DÚVIDAS?

Medição individualizada de água e luz em 
condomínios é obrigatória?

Em 2016, foi sancionada a Lei 13.312, 
que tornou obrigatório, a partir de 12 de 
julho de 2021, a entrega dos condomínios 
novos no Brasil já preparados para a me-
diação individualizada de água. Quanto aos 
condomínios antigos, não há essa obrigato-
riedade, ficando a cargo de cada um fazer ou 
não essa opção.

Como vemos, exceto para os casos de 
novas construções, não há nada na lei que 
obrigue os condomínios a individualiza-
rem o consumo de água, luz e gás. Porém, 
cabe ao síndico em assembleia levar a pau-
ta para discussão com os condôminos, vi-
sando uma forma mais justa de cobrança 
para estes serviços, bem como levando em 
consideração a questão ambiental, como o 
consumo consciente.
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PROGRAME-SE:
Confira 5 destinos nacionais para conhecer ainda em 2022.

Trairi (CE)
Situada a 2 horas da capital Fortaleza, Trairi conta com praias paradisíacas e sossegadas, 

consideradas as mais belas do litoral cearense, como Mundaú, Flecheiras eGuajiru. Possui 
piscinas naturais e dunas, ideais para passeios de barco e de buggy. Devido aos bons ventos 
da região, o destino é ideal para a prática de esportes náuticos, como kite e windsurf. Para 
se hospedar, as principais opções são o Zorah Beach Hotel e The Coral Beach Resort, com 
infraestrutura completa para todos os perfis de turistas. 

Ilhabela (SP)
Localizada no litoral norte do Estado de 

São Paulo, Ilhabela possui centenas de ca-
choeiras e uma grande variedade de praias, 
algumas mais movimentadas e outras mais 
afastadas e tranquilas, tornando-se ideal 
para quem quer seguir evitando aglome-
rações. Também tem uma rica flora, com 
mais de 80% de área preservada por um 
parque estadual.  

É um destino perfeito para curtir em 
família ou a dois, com muitas belezas na-
turais e infraestrutura completa para rece-
ber turistas. São inúmeras opções de ba-
res, restaurantes, hotéis e resorts, como o 
Wyndham Casa di Sirena e o DPNY Beach 
Hotel & SPA.

De norte a sul do país, a agência online de viagens Zarpo indica cinco cidades 
brasileiras para entrarem nos roteiros deste ano.

Com o avanço da vacinação e reaquecimento do turismo, essa é a hora ideal para 
começar a planejar as viagens e passeios de 2022. O Brasil é um país com grande 

diversidade cultural e belas paisagens naturais, tornando-se destino ideal para 
qualquer perfil de turista.

Para Daniel Topper, CEO do Zarpo, agência online de viagens, 2022 será um 
ano no qual os brasileiros irão redescobrir as variedades e riquezas oferecidas 
pelo turismo nacional. “Embora os turistas estejam preocupados com a segurança 
diante da pandemia, as empresas do setor estão cada vez mais preparadas e adap-
tadas. Acredito que será um ano muito importante para a retomada do segmento, 
afinal o turismo nacional tem muito a oferecer”, afirma o executivo. 

Confira cinco sugestões de destinos para conhecer em 2022:

(Fotos: Zarpo/Divulgação)

Maragogi (AL)
Destino exuberante que tem conquistado cada vez mais o coração dos turistas, Maragogi 

possui praias preservadas e mar em tons verdes e azuis. Localizada ao norte do litoral de 
Alagoas, fica a cerca de 130 km da capital Maceió. Conta com uma rica fauna marinha com 
diversas espécies de corais, moluscos, crustáceos e peixinhos coloridos. Costuma ser muito 
visitado por turistas da capital em passeios de um dia, mas é uma boa opção para se hospe-
dar e curtir as férias inteiras. O destino é ideal tanto para curtir em família ou a dois e entre 
os principais hotéis da região estão o Praia Dourada Maragogi e oGrand Oca Maragogi. 

Cambará do Sul (RS)
Para quem deseja passar mais tempo 

próximo à natureza, Cambará promete ser o 
destino ideal para conhecer em 2022. A ci-
dade fica a cerca de três horas de Porto Ale-
gre e tem dois grandes parques, oAparados 
da Serra e o da  Serra Geral. A região é fa-
mosa especialmente pelos cânions Fortaleza 
e Itaimbezinho. Quem visita o lugar pode 
realizar trilhas para conhecer as formações 
naturais, cachoeiras e cascatas. O destino 
agrada ecoturistas e turistas em busca de 
tranquilidade e isolamento;

O hotel Parador Cambará do Sul conta 
com uma infraestrutura completa para o tu-
rista, combinando o charme da região com o 
aconchego do serviço oferecido. 

Rio de Janeiro (RJ) 
Cartão postal do Brasil, o Rio de Janeiro 

é um dos destinos mais famosos internacio-
nalmente. Em 2022, a cidade estará em alta 
por conta do Rock in Rio, festival de mú-
sica que acontecerá em setembro, atraindo 
pessoas de diversas regiões do país. Quem 
for acompanhar o mega evento musical 
pode aproveitar para passear pelas praias de 
Copacabana e Ipanema, além de conhecer o 
Cristo Redentor e andar no teleférico do Pão 
de Açúcar. 

Além das atrações e pontos turísticos 
da capital carioca, há cidades próximas que 
contam diversas praias e paisagens naturais, 
que também podem ser uma ótima opção 
para conhecer, como Petrópolis e Teresópo-
lis, na serra fluminense, e Búzios, na Região 
dos Lagos. 

Todos os destinos contam com uma 
mega infraestrutura para receber turistas 
com hotéis para diferentes perfis. Entre eles 
estão o Nacional Rio de Janeiro, o JW Mar-
riott Rio de Janeiro, o Prodigy Santos Du-
mont e o Ritz Copacabana Boutique, no Rio 
de Janeiro; o Village Le Canton, o Magique 
Le Canton e o Fazenda Suíça Le Canton em 
Teresópolis; e o Búzios Beach Resort, o La 
Chimère Búzios Essence, o Unicórnio by 
MN Hotéis e o  Vila d’Este, em Búzios.
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VITRINE

O diretor de ‘Aquaman e o Reino Perdi-
do’, James Wan, usou as redes sociais para 
fazer um anúncio sobre o novo filme do rei 
dos mares.

Wan postou uma foto em sua conta no 
Instagram, onde aparece junto a Jason Mo-
moa e Patrick Wilson – e um chuveiro – 
anunciando o final das gravações do filme. 
O último dia de filmagens aconteceu essa 
semana em Malibu e o diretor fez questão 
de destacar que eles se molharam bastante 
para fazer esse filme.

Na postagem, ele confirma que ‘Aqua-
man 2’ teve 95% das gravações se passando 
no Reino Unido, e agradece à equipe. “MIL 
OBRIGADOS para toda a equipe incrível 
que trabalhou tão duro e incansavelmente 
neste filme,” disse Wan. “De verdade, al-

Diretor de “Aquaman 2” faz anúncio em post do Instagram.
guns dos melhores artesões com quem eu 
tive a boa sorte de trabalhar. E um grande 
salve às incríveis unidades havaianas e de 
Los Angeles”, continuou.

No entanto, logicamente não é porque 
as filmagens terminaram que o filme está 
pronto, e ele reforçou isso no final da men-
sagem. “Eu tenho um caminho muito longo 
a percorrer antes que esteja pronto, mas eu 
mal posso esperar para compartilhar esse 
pequeno filme com vocês todos”, concluiu 
o diretor.

“Aquaman e o Reino Perdido” é a se-
quência de “Aquaman“, filme de 2018 que 
arrecadou mais de US$ 1 bilhão em bilhete-
ria global. A nova história do rei de Atlantis 
tem previsão de chegar aos cinemas no dia 
16 de dezembro de 2022.

E quando Tem música nova da área! Si-
mone e Simaria lançaram na última quinta-
-feira, dia 13, a parceria com Zé Felipe na 
faixa Vontade de Morder. Em entrevista, 
as cantoras contaram que o single tem uma 
mistura de piseiro com reggaeton e tem 
tudo para viralizar nas redes sociais. O 
clipe ainda têm as participações de Gkay, 
Rafa Uccman, Lucas Guedes, Alvaro e Mi-
rela Janis.

Eu já estava no estúdio produzindo umas 
músicas nossas que eu queria começar a or-
ganizar. Aí apareceu essa música e na hora 
eu tive certeza de que era a cara do Zé Feli-
pe. Encontrei com ele na Farofa da Gkay e 
falei que tinha uma música massa para gente 
gravar. Ele adorou e a gente trabalhou em 
tudo num corre só. Simone estava indo via-

Simone e Simaria lançam 
música em parceria com Zé 

Felipe: Um chicletinho.

jar, então nós nos reunimos e fizemos tudo, 
inclusive o clipe, aqui em casa. Tudo sim-
ples. Eu mesma ia dirigir, fiz o roteiro, foi 
uma loucura! Todos os influenciadores são 
meus amigos. Eu queria fazer um clipe que 
tivesse cara de TikTok e Reels, no qual a 
gente já ensina o povo a fazer a coreogra-
fia, que é bem facinha. Liguei para os meus 
amigos Gkay, Rafa Uccman, Lucas Guedes, 
Alvaro e Mirela Janis, que vieram na hora 
nos ajudar, disse Simaria.

Simone complementou dizendo que a 
letra promete agradar também às crianças, 
porque é muito fofa:A música é boa de-
mais, um chicletinho! A produção chegou 
às plataformas digitais na sexta-feira, dia 
14 e já abalou neste ultimo final de semana. 
Você já ouviu ???

Pouca gente sabe, mas nos tempos pri-
mórdios do Universo Cinematográfico Mar-
vel, o nome de Tom Cruise chegou a ser 
cotado para interpretar o Homem de Ferro. 
Atualmente, é impossível imaginar qual-
quer outra pessoa além de Robert Downey 
Jr. em tal papel, mas isso quase aconteceu, 
até que a proposta foi recusada.

Desde então, o astro da franquia Missão 
Impossível já deu entrevistas dizendo que 
não descartaria sua aparição em algum filme 
de herói: “Sempre me pergunto: ‘Qual é a 
história? Isso me interessa? As pessoas gos-
tariam de me ver neste filme? O que posso 
aprender? Como posso contribuir?’ É assim 
que escolho meus filmes.” Bem, parece que 

TOM CRUISE SERÁ O HOMEM 
DE FERRO?

ele pode ter sua grande chance em Doutor 
Estranho 2.

Segundo rumores, que ganharam força 
na internet durante os últimos meses, Doutor 
Estranho no Multiverso da Loucura vai mos-
trar diferentes realidades e, numa delas, o 
público irá conhecer uma versão do Homem 
de Ferro sendo interpretada por ninguém 
mais, ninguém menos que Tom Cruise. Por 
enquanto, nenhuma grande fonte confiável 
da imprensa norte-americana confirmou a 
informação, mas o jornalista influenciador 
Daniel Richtman compartilhou uma monta-
gem feita por fãs, imaginando como o astro 
ficaria em tal uniforme, botando mais lenha 
na fogueira quando o assunto é teoria.
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Não é impressão sua, as vacinas contra o coronavírus 
afetam seu ciclo menstrual, sim.

Estudo fornece, pela 1ª vez, uma oportu-
nidade para as mulheres se prepararem em 
relação à vacinação.

A chegada das vacinas ajudou o mundo a 
reduzir os casos de infecção do coronavírus 
e as suas variantes. Porém, como qualquer 
vacina desenvolvida contra uma doença, ela 
tem efeitos colaterais.

Vale ressaltar que, nas mulheres, os si-
nais adversos têm sido vistos com mais fre-
quência, especialmente no ciclo menstrual. 
De acordo com o portal Nueva Mujer, espe-
cialistas dos Institutos Nacionais da Saúde 
(NIH), nos Estados Unidos, analisaram cer-
ca de 4 mil mulheres.

O grupo incluía cerca de 2,4 mil mulhe-

Pela primeira vez, pesquisadores con-
seguiram identificar a área do cérebro que 
corresponde ao clitóris. A descoberta pode 
desencadear em um avanço em tratamentos 
importantes para as mulheres

Um estudo, publicado na JNeurosci, 
identificou pela primeira vez a do cérebro 
das mulheres que corresponde ao clitóris. 
Os pesquisadores realizaram o estudo com 
20 mulheres que tiveram os clitóris estimu-
lados durante uma ressonância magnética 
de seus cérebros.

O avanço da pesquisa é de extrema re-
levância, pois, de acordo com os pesqui-

Entenda como a descoberta 
da área do cérebro que 

corresponde ao clitóris pode 
ajudar as mulheres.

res que foram vacinadas ao longo do estudo 
e cerca de 1,6 mil que não o fizeram. Segun-
do a pesquisa, 5% das mulheres vacinadas 
tiveram uma alteração clinicamente signifi-
cativa do seu ciclo menstrual.

As mulheres que receberam as duas 
doses, especificamente da Moderna ou da 
Pfizer/BioNTech, viram o aumento de dois 
dias em seu ciclo. Mas a mudança foi tem-
porária e resolvida em alguns meses.

“Esses resultados fornecem, pela pri-
meira vez, uma oportunidade de aconselhar 
as mulheres sobre o que esperar da vacina-
ção contra o Covid-19, para que possam se 
planejar adequadamente”, escreveram os 
cientistas ao publicar os dados.

sadores, ajudará a desenvolver tratamentos 
para vítimas de violência sexual.Além dis-
so, a descoberta também permite desenvol-
ver tratamentos para mulheres com proble-
mas sexuais.

“A forma como os órgãos genitais femi-
ninos estão representados no córtex somatos-
sensorial humano é muito pouco estudada”, 
disse à AFP Christine Heim, professora de 
psicologia médica do Hospital Universitário 
Charité em Berlim, co-autora do estudo. “E 
essa falta de conhecimento tem impedido as 
pesquisas sobre comportamentos sexuais pa-
drão e condições patológicas”, acrescentou.

Um grupo de mulheres está determinado 
a derrubar os padrões de beleza impostos 
no século passado, onde a norma é parecer 
“perfeita”.  As redes sociais tornaram-se o 
canal pelo qual muitas mulheres expressam 
seu apoio ao uso de pelos corporais para 
quebrar os estereótipos impostos pela so-
ciedade.Algumas das influenciadoras que 
se mostram sem medo são: Joanna Kenny, 
Sonia Cytrowska, Jessica Esposito, que 
buscam divulgar seus relatos e não têm ver-
gonha de exibir os pelos naturalmente, seja 
nas axilas, na barba ou nas pernas.

O advento do gênero não binário e do 
movimento “positivo para o corpo” deu um 
impulso à nova onda de pêlos corporais. 
Um movimento que sem dúvida causou 
polêmica.No entanto, cada vez mais mu-

Movimento para mostrar os 
pelos no corpo cresce com 

mulheres que não têm medo 
de críticas.

lheres estão exibindo seus pelos naturais 
e usando as hashtags #hairywoman e #be-
ardedwoman para seguir a tendência, falar 
abertamente e incentivar outras pessoas a 
não se envergonharem.

Foi em 1915 que apareceu a pri-
meira campanha publicitária da revista 
Harper’sBazaar promovendo a depilação 
feminina e, no mesmo ano, a Gillette lançou 
o primeiro aparelho de barbear comerciali-
zado especificamente para mulheres.“Uma 
bela adição à mesa do banheiro de Milady 
e que resolve um problema pessoal embara-
çoso”, dizia o anúncio.

No século 20, isso se tornou um mandato 
de beleza, mas agora atrizes, modelos e in-
fluenciadores se juntaram para rejeitar essa 
tendência que prevaleceu ao longo dos anos.
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A construção de um novo Centro de Es-
pecialidades Médicas e de mais um Termi-
nal Urbano em Santa Bárbara d’Oeste, na 
área onde funciona a garagem municipal de 
Saúde e Educação – entre a Zona Leste e 
a Região Central – foram anunciadas pelo 
prefeito Rafael Piovezan (PV). As duas 
obras têm investimento de R$ 14,5 milhões.

Segundo o prefeito, a intenção é ter as 
obras em andamento ainda no primeiro se-
mestre de 2022, mas os prazos de conclusão 
não foram informados.De acordo com Pio-
vezan, quando prontas, as obras integrarão 
as regiões da cidade, já que estão localiza-
das no centro geográfico do município.

“Integramos de vez tudo aquilo que é 
oferecido na área central e na Zona Leste. 
O antigo vazio urbano está se transforman-
do e oferece inúmeras oportunidades, cla-
ramente demonstrando o desenvolvimento 
e o momento especial que Santa Bárbara 
passa”, disse.

CENTRO DE ESPECIALIDADES
A previsão é que o Centro de Especia-

lidades tenha 3,2 mil metros quadrados de 
construção, em três pavimentos.

Serão 18 consultórios, espaço para aten-
dimento para pacientes ostomizados, salas de 
fonoaudiologia para atendimento individual 
e coletivo, sala para otorrinolaringologia, 
sala para nutricionista, salas para oftalmo-
logia, sala de curativo, sala de acupuntura, 

ENQUANTO ISSO:

 Santa Bárbara anuncia Centro de 
Especialidades e novo Terminal Urbano.

das secretarias de Saúde e Educação.Ao 
todo, são 1,8 mil metros quadrados de cons-
trução, contemplando ainda os serviços da 
Coordenadoria de Transporte, espaço para a 
empresa responsável pela prestação do ser-
viço, Junta Militar, espaços para comércio, 
além de sanitários públicos e área de apoio 
para e funcionários.

“Será o maior terminal de Santa Bárba-
ra d’Oeste. Vamos mudar toda a estrutura 
de mobilidade e logo vamos divulgar isso. 
Aquela é a região central que se conecta 
com a Zona Leste e a Região Central e é um 
polo de desenvolvimento”, disse Piovezan.

Os edifícios foram projetados para aten-
der às normas vigentes de acessibilidade, 
contando inclusive com elevadores, banhei-
ros adaptados.Os ambientes foram projeta-
dos com iluminação e ventilação naturais e 
devem contar, ainda, com ar-condicionado, 
inclusive nos espaços de espera.A ilumina-
ção será com lâmpadas LED, proporcionan-
do maior durabilidade e economia no con-
sumo de energia. 

Contarão com instalação dos equipa-
mentos de proteção e combate a incêndios, 
sistema de proteção contra descargas at-
mosféricas (SPDA) e sistema de alarme e 
monitoramento, além de sistema de geração 
de energia solar com produção de energia 
renovável, limpa e sustentável. A estimativa 
é que sejam economizados cerca de R$ 1,5 
milhão com alugueis e energia fotovoltaica.

ala de multiuso, espaços de espera para pré 
e pós-consultas, além de espaços de apoio.

O prédio abrigará ainda os serviços da 
Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemio-
lógica, farmácia para distribuição de medi-
camentos e setor administrativo da Secreta-
ria de Saúde.

“Temos investido na área da Saúde. Re-
formamos UBSs (Unidades Básicas de Saú-
de) e fizemos a maior contratação da história 
da cidade para a área. Não quer dizer que está 

100%, mas que estamos no caminho, dando 
o segundo passo para poder dar o terceiro. 
Precisamos olhar para essas questões e saber 
quais os objetivos que queremos alcançar. 
Vamos aumentar em 50% o número de con-
sultórios médicos”, afirmou o prefeito.

NOVO TERMINAL
Já o novo Terminal Urbano para o trans-

porte coletivo será implantado com a refor-
ma do espaço onde hoje funciona a garagem 

Obras orçadas em R$ 14,5 milhões devem ser iniciadas no primeiro semestre de 2022, diz 
prefeito Rafael Piovezan; prazos de conclusão não foram informados.

A vice-prefeita Edna Flor esteve pes-
soalmente verificando o funcionamento do 
sistema semafórico inteligente com sinais 
sonoros, voltado a pessoas com deficiência 
visual, que começam a ser instalados na ci-
dade de Araçatuba. O primeiro novo equi-
pamento, foiinstalado em dezembro do ano 
passado, e está no cruzamento da avenida 
Pompeu de Toledo com a rua Duque de Ca-
xias.Membros do Instituto para Cegos Santa 
Luzia estiveram no local para testar o equi-
pamento e deram sugestões para a adminis-
tração municipal, que já acatou os pedidos e 
providenciará as melhorias.

FUNCIONAMENTO
O sistema de semáforos inteligentes com 

sinais sonoros obedece a Resolução 704, de 
10 outubro de 2017, do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), que estabelece pa-
drões e critérios para sinalização semafórica 
com sinal sonoro destinado à travessia segura 
de deficientes visuais.Ao chegar ao local de 
travessia, o deficiente visual fará contato com 
o aparelho e poderá ler instruções de uso em 
braile.Para acionar o equipamento é necessá-
rio que o botão seja pressionado por três se-
gundos, até que um som inicial seja emitido.

ADMINISTRAÇÃO INCLUSIVA:

Cidade de Araçatuba implanta sistema semafórico 
para pessoas com deficiência visual.

Na sequência, são emitidas frases in-
dicando o momento que o pedestre pode 
atravessar. São 15 segundos para a traves-
sia, permitida através de um bip. Quando o 
tempo para atravessar a via está acabando, o 
sinal sonoro ficará mais rápido e o pedestre 
poderá identificar que logo o semáforo irá 
abrir. Se o equipamento não está emitindo 
nenhum som, significa que o fluxo de veícu-
los está liberado e que o pedestre não pode 
realizar a travessia.

Além da vice-prefeita Edna Flor, esti-
veram presentes o secretário de Mobilida-
de Urbana, Marcelo Reis e funcionários da 
pasta, o presidente da Instituição para Cegos 
Santa Luzia, Marcelo Bonadio, funcionárias 
e membros da instituição. Segundo o secre-
tário de Mobilidade Urbana, Marcelo Reis, 
essa é uma antiga reivindicação de pessoas 
com deficiência visual. “Estamos atendendo 
a um pedido antigo, pois, próximo à avenida, 
tem o Instituto Santa Luzia, onde residem al-
gumas pessoas com deficiência visual, elas 
costumam ir a locais próximos e com esse 
equipamento, eles terão mais segurança na 
hora de atravessar a rua. Estamos estudan-
do outras localidades para instalar o equipa-
mento, logo divulgaremos”, explicou.
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Os financiamentos de veículos usados cresce-
ram quase 11% em 2021, representando 70% do 
total, na comparação com o ano anterior, segundo 
dados da B3.Entre novos e usados, as vendas finan-
ciadas de veículos ficaram em torno de 6 milhões 
de unidades no ano, incluindo motos, autos leves e 
pesados, também conforme a B3, que opera o Siste-
ma Nacional de Gravames, que gerencia restrições 
financeiras sobre veículos dados como garantia.

No caso dos usados, a maior procura foi pe-
los leves com mais tempo de uso. A faixa entre 
9 e 12 anos cresceu mais de 30%, enquanto os 
financiamentos de veículos com mais de 12 anos 
de uso subiram cerca de 70% ante 2021.Nos úl-
timos meses do ano, a B3 aponta queda nos fi-
nanciamentos, principalmente nos autos leves 
novos, afetados pela escassez global de chips.

Com a escassez de semicondutores, cerca de 
300 mil automóveis deixaram de ser produzidos 
em 2021. O fornecimento apresenta sinais de 
melhora, mas a regularização só deve ocorrer no 
segundo semestre de 2022.

Pedras pontiagudas debaixo de viadu-
tos, divisórias em bancos de praça, grades 
nas portas de comércios e pontas de ferro 
e escadarias.  Intervenções antimorador de 
rua continuam gerando polêmica nas cida-
des brasileiras e motivando propostas no 
Legislativo.O assunto esquentou em um 
momento que a população em situação de 
rua cresce em todo o país, devido ao impac-
to econômico da pandemia.

Na esteira de denúncias feita pelo padre 
Julio Lancellotti, da Pastoral do Povo de 
Rua, projetos de lei para proibir esse tipo de 
prática tramitam no Congresso, na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo e também na 
Câmara Municipal de São Paulo.As ações 
têm apoio de entidades ligadas a arquitetura 
que, no entanto, refutam o termo arquitetura 
hostil, usado comumente para se referir às 
intervenções voltadas a afastar a população 
de rua da área sob viadutos, de bancos, de 
praças e de portas de lojas.

A crítica a esse tipo de ação ganhou mais 
força quando, em fevereiro de 2021, o padre 
Julio Lancellotti usou uma marreta para reti-
rar pedras que foram colocadas pela prefei-
tura como medida para evitar moradores de 
rua em um viaduto na zona leste da capital 
paulista. Após o protesto, as pedras foram 
retiradas, em ação que custou R$ 48 mil.

O padre segue com denúncias sobre o 
assunto. Em dezembro, citou aporofobia 
(termo que significa aversão a pobres) na 
Catedral de Campinas, onde havia espetos 
em uma escadaria. A catedral mandou tirar 
os espetos após o episódio.Lancellotti diz 
continuar recebendo denúncias de casos pa-
recidos vindos de todo o país. “Na medida 
em que aumenta a população de rua, aumen-
ta a hostilidade”, diz.

Na cidade de São Paulo, embora não se-
jam novos, restam vários exemplos de apa-
rentes tentativas de impedir a presença de 
moradores de rua em determinados locais.É 

Projetos que vetam intervenções 
antimorador de rua ganham força no país.

o caso de pedras debaixo de um viaduto pró-
ximo da estação de metrô Parada Inglesa, na 
zona norte da capital, no canteiro central da 
avenida Luiz Dumont Villares, e também o 
de divisórias em bancos de praça e gradis 
colocados em frente de prédios.

O padre ainda citou preocupação com 
a realização de obras que retirem os mo-
radores de rua, sem dar alternativas a essa 
população. Mesmo não tendo a motivação 
óbvia da chamada arquitetura hostil, uma 
área que desperta preocupação no padre é 
a obra de um jardim de chuva no canteiro 
central da avenida Doutor Gastão Vidigal, 
na Vila Leopoldina, na zona oeste da capi-
tal, região hoje com grande concentração de 
moradores de rua.

Inspirado nas queixas do padre, um pro-
jeto de lei, de autoria do senador Fabiano 
Contarato (PT-ES), foi aprovado no Sena-
do. Agora, está em discussão na Câmara 
dos Deputados. Se aprovado, o dispositivo 
será inserido no Estatuto da Cidade. O pro-
jeto veta técnicas hostis, como a instalação 
de pinos metálicos pontudos e cilindros de 
concreto nas calçadas com objetivo de afas-
tar pessoas.

Na Câmara Municipal, também foi apro-
vado em primeiro turno um projeto de To-
ninho Vespoli (PSOL) e Eduardo Suplicy 
(PT) proibindo a prática.Vespoli cita que 
esse tipo de prática urbana é agravado pela 
mudança do perfil da população de rua, in-
cluindo muitas famílias com crianças. “Se 
já era ruim arquitetura de exclusão para 
adultos, imagina para as pessoas que não 
têm noção do que estão fazendo, como as 
crianças”, disse.

O projeto foca o patrimônio público. Na 
Assembleia Legislativa, tramita um proje-
to do deputado Paulo Fiorilo (PT), em que 
poderiam ser abrangidos espaços livres de 
propriedades privadas, como ruas, calça-
das, canteiros, ilhas, praças, jardins e es-

tacionamentos.Fiorilo, próximo do padre 
Julio, também levou em considerações as 
queixas do religioso. “A gente não sabe 
muito bem o que pode acontecer em Brasí-
lia, por isso, é importante a garantia de uma 
lei estadual em São Paulo”, disse, sobre o 
fato de haver uma lei federal em tramita-
ção.De acordo com o deputado, o projeto 
está na Comissão de Constituição e Justiça 
e deve ter parecer favorável.

Na Câmara do Rio, um projeto neste 
sentido já foi aprovado em agosto. No en-
tanto, o prefeito Eduardo Paes (PSD) vetou 
a proposta, sob a justificativa de inconstitu-
cionalidade e de que a definição de padrões 
urbanísticos e construtivos é de competên-
cia do Poder Executivo.Os projetos têm 
aprovação de arquitetos, embora eles criti-
quem o uso do termo arquitetura hostil.

“Arquitetura é um bem e é um instru-
mento, um patrimônio da humanidade para 
o desenvolvimento social, para o desen-
volvimento econômico, para o desenvol-
vimento saudável. Então atrelar a arquite-
tura à palavra ‘hostilidade’ nos parece um 
pouco complicado”, disse Ednezer Rodri-
gues, do CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo), em audiência pública.Para o 
presidente do IAB-SP (Instituto de Arqui-
tetos do Brasil - departamento São Paulo), 
Fernando Túlio, melhor seria tratar o tema 
como uma técnica construtiva hostil.Para 
ele, a arquitetura deveria democratizar o 
espaço público, em vez de seguir no cami-
nho inverso.

“Entendo que as prefeituras deveriam 
ter manuais técnicos que definem o padrão 
do mobiliário urbano, e esses manuais deve-
riam impedir radicalmente que qualquer so-
lução desse tipo, higienista, pudesse acon-
tecer”, diz.

Em vez disso, ele afirma que a popula-
ção de rua poderia receber uma bolsa para 
ajudar a cuidar do espaço público.

Intervenções antimorador de rua continuam gerando polêmica nas cidades brasileiras e 
motivando propostas no Legislativo.

Financiamento de veículo usado cresceu 11% no ano.

A faixa entre 9 e 12 anos cresceu maisde 30%, enquanto os financiamentos de veículos com mais de 12 anos de uso subiram 
cerca de 70% ante 2021.
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MUNDO PET

O sonho de todo pai ou mãe de pet (prin-
cipalmente os mais apegados) é passar o dia 
inteiro ao lado do animal para que ele não 
se sinta sozinho. Infelizmente, na maioria 
dos casos isso não é possível - a não ser que 
você seja aposentado ou trabalhe de casa. 
Esse apego também ocorre na perspectiva 
do bichinho: ansiedade de separação, ca-
chorro entediado e destruição na casa são os 
sinais mais comuns.

Antes de tudo, é preciso entender o lado 
deles... os cães são animais que vivem em 
matilha e precisam de contato social - os fi-
lhotes de cachorro, principalmente, podem 
demorar a entender isso. Passar um tempo 
sozinho, mesmo que seja rotina, pode ser 
bem estressante se ele não receber os es-
tímulos corretos. Veja abaixo 6 dicas para 
que o seu cachorro fique bem no período 
que você não estiver por perto.

1) Antes de tudo, faça um longo passeio 
com o cachorro antes de sair de casa
Não tem jeito, passear com cachorro 

precisa ser um compromisso da sua agenda 
todos os dias. Adestradores e comportamen-
talistas indicam, especialmente para cães 
cheio de energia, que o animal esteja can-
sado grande parte do tempo para que essa 
disposição de sobra não se transforme em 
destruição. A falta de atividade física tam-
bém é um gatilho para ansiedade e estresse. 
A dica é passear com o cachorro todos os 
dias pela manhã - é melhor que seja antes da 
sua saída de casa. Caminhadas longas, cor-
ridas e brincadeiras no parcão de cachorros 
vão fazer com que ele passe o dia mais can-
sado e, consequentemente, não sofra tanto 
de saudade.

2) Brinquedos para cachorro: a forma 
clássica de distrair o animal

Os brinquedos para cachorro são uma 
ótima forma de deixar o animal distraído 
enquanto você estiver fora de casa. Existem 
diferentes tipos de bolinhas para cachorro e 
eles também adoram aqueles com corda ou 
até bichinhos de pelúcia. Já os brinquedos 
interativos são uma boa opção de enriqueci-
mento ambiental para o período em que ele 
fica sozinho: além de divertir o cachorro, 
promovem o desenvolvimento de habilida-
des cognitivas, já que na maioria das vezes 
estimula o cão a conquistar um objetivo.

3) Deixar coisas gostosas, como petisco 
para cachorro, ajuda o animal a associar 

sua saída com algo bom
O petisco para cachorro é um aliado na 

rotina de qualquer casa com um animalzi-
nho de estimação. Esse tipo de alimento 
pode ser usado durante os treinos de ades-
tramento ou mesmo para agradar o cãozinho 

ENTRETENIMENTO:

6 dicas para distrair o seu cachorro que passa um 
tempo sozinho em casa.

desde que ele não costume engolir pedaços 
do plástico, ok?!). É isso: guarde todas as 
embalagens de papelão para o seu amigo de 
quatro patas. Ele vai passar um bom tempo 
brincando com a novidade!

6) Adote outro cachorro para que ele 
sempre tenha companhia

Ter um cachorro é algo que envolve 
muita responsabilidade e gastos, nós sabe-
mos. Por outro lado, ter mais de um animal 
em casa é uma forma muito eficaz de lidar 
com a ansiedade e solidão de um cãozinho 
que fica em casa quando você precisa cum-
prir suas responsabilidades sociais. Ele terá 
uma companhia para brincar, dividir a ca-
minha durante a soneca da tarde e se desviar 
do tédio - além de tudo, você evita que ele 
tenha consequências psicológicas e de saú-
de no futuro. Considere dar um irmãozinho 
para o seu filhote!

de vez em quando. Quando sair de casa, ex-
perimente deixar vários petiscos escondidos 
em lugares estratégicos para o cachorro se 
aventurar em uma caçada. Só fique atento 
com a quantidade: outra possibilidade é usar 
grãos de ração e já aproveitar o momento 
para oferecer uma das refeições diárias. 
Além de deixar o animal distraído enquanto 
você sai de casa, ele vai associar isso com 
um momento legal - e até ficará feliz.

4) Congele sachê para cachorro dentro 
de uma bolinha interativa

O seu amigo de quatro patas vai passar 
horas vidrado e talvez nem perceba que 
você saiu de casa com essa dica: pegue um 
sachê para cachorro, coloque em uma bo-
linha interativa (aquelas em que é possível 
colocar petiscos) ou num potinho e deixe no 

congelador de um dia para o outro. Na hora 
de sair de casa, dê ao cãozinho e ele passará 
um bom tempo lambendo o gelo que se for-
mou. Essa é uma ótima opção para os dias 
de muito calor também!

5) Seu animal gosta de destruir 
coisas? Deixe várias caixas de papelão 

espalhadas
Essa dica é destinada aos filhotes, ca-

chorros muito agitados e aqueles que amam 
uma baguncinha. Uma forma de como fazer 
o cachorro parar de roer as coisas é transfe-
rindo esse hábito para objetos que eles pos-
sam, de fato, morder. Brinquedos e morde-
dores cumprem essa tarefa com êxito, mas 
se você quer economizar, uma opção inte-
ressante é deixar uma caixa para o cachorro 
destruir (o mesmo vale para garrafas pet, 

CONHEÇA QUAIS 
SÃO AS RAÇAS 
DE CÃES MAIS 

“PEIDORREIRAS”
Sempre que a gente solta aquela bufa 

do lado da namorada, bota a culpa no ca-
chorro né? E se você tem uma raça dessas, 
tem uma justificativa. Conheça quais são 
as raças de cães que mais soltam puns:

01 - Pastor Alemão
02 - Vira-lata
03 - Labrador Retriver
04 - Boxer
05 - Doberman
06 - Poodle
07 - Cocker Spainel
08 - Rottweiler
09 - Beagle
10 - Dálmata

Deixe o seu cãozinho soltar pum e ser 
feliz!Se quiser conferir mais conteúdos 
como este, não deixe de explorar nosso 
SITE ; www.jornaldoonibusmarilia.com.
br,  na categoria MUNDO PET. Temos 
artigos sobre os mais diversos tipos de 
animais de estimação por aqui!
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Entenda a diferença entre conta digital e carteira digital.
Além da pandemia, o ano de 2020 ficou 

marcado pelo avanço na adoção dos paga-
mentos digitais. No Brasil, um fator respon-
sável por impulsionar essa tendência foi o 
pagamento do Auxílio Emergencial. O pro-
cesso, que funcionou por meio de poupan-
ças digitais da Caixa, foi responsável por 
‘bancarizar‘ milhares de brasileiros. 

Por conta da agilidade e praticidade, a 
mudança também abriu caminho para popu-
larizar a oferta de contas e carteiras digitais 
por diversas empresas. Entretanto, uma dú-
vida que ainda persiste entre diversas pesso-
as é: qual a diferença entre uma conta digital 
e uma carteira digital?  

Para responder à pergunta, acompanhe o 
nosso artigo para entender melhor os con-
ceitos e como cada um desses serviços fi-
nanceiros funciona.

Conta digital
Uma conta digital, também conhecida 

como ‘conta pagamento’, oferece aos cor-
rentistas os mesmos serviços que uma conta 
tradicional, podendo ser aberta ou encerrada 
sem ter que sair de casa.

Quem possui uma conta digital no Nu-
bank, por exemplo, um dos nomes mais 
populares do setor, pode efetuar os seus 
pagamentos normalmente, além de também 
conseguir receber valores e acessar outras 
operações financeiras direto do celular.

Dentre as empresas que oferecem uma 
conta digital, várias também disponibilizam 
um cartão de débito aos clientes, um deles é 
o “roxinho”, apelido dado ao cartão ofereci-
do aos correntistas do Nubank. Se o cliente 
tiver um bom histórico financeiro, também 
há a possibilidade do banco oferecer um 
cartão de crédito.

Vantagens da conta digital
Optar por abrir uma conta digital pode 

ser uma boa ideia para quem precisa ter 

presas têm equipes treinadas para resolver tudo 
através dos seus canais de atendimento.

Carteira digital
Já as carteiras digitais, também conhe-

cidas pelo termo em inglês ‘wallet’, funcio-
nam atreladas a um determinado aplicativo 
ou serviço capaz de armazenar os dados de 
cartões de crédito e débito e, dependendo 
do caso, até uma determinada quantia em 
dinheiro. Através dela, os usuários podem 
realizar transações pelo celular ou smartwa-
tch, por exemplo. Alguns exemplos mais 
conhecidos de carteiras digitais são: Google 
Pay e Apple Pay.

Funciona assim: em vez de pagar por um 
produto usando cartão ou dinheiro físico, 
uma pessoa pode simplesmente usar a sua 
carteira digital por aproximação ou lendo 
um QR Code com o celular, por exemplo.

No entanto, para que tudo funcione, o 
lojista deve aceitar pagamentos dessa for-
ma. Além disso, vale ressaltar que o usuário 
precisa ter um cartão cadastrado ou dinheiro 
disponível na sua wallet para que uma tran-
sação seja concluída.

Algumas carteiras digitais também fun-
cionam para efetuar pagamentos em lojas 
virtuais, bastando que o cliente selecione a 
sua carteira e utilize o código PIN (a senha 
da carteira) para finalizar uma compra.

Vantagens da carteira digital
Talvez a sua principal vantagem é que 

se trata de uma opção ainda mais acessível 
que a conta digital, já que está disponível na 
maioria dos celulares disponíveis no merca-
do e podem ser utilizadas gratuitamente.

Para aqueles que por algum motivo não 
têm um bom histórico financeiro, as car-
teiras digitais podem funcionar muito bem 
como ferramenta de pagamento, já que bas-
ta adicionar dinheiro para conseguir usá-las 
em diversos estabelecimentos comerciais.

Diante de milhões de contas e publica-
ções, como encontrar o que realmente você 
deseja no vasto universo do Instagram? Ou 
como aparecer primeiro quando um usuário 
digita determinada palavra? Criada para aju-
dar os usuários a localizar tópicos de interesse 
e também contas correlacionadas, as pesqui-
sas são relevantes desde que você siga algu-
mas dicas imprescindíveis. É o que vamos 
mostrar ao longo deste tira-dúvidas. Confira!

Pesquisa no Instagram: veja como ganhar destaque nas buscas!

Por conta da agilidade e praticidade, a mudança também abriu caminho para 
popularizar a oferta de contas e carteiras digitais por diversas empresas.

Como obter sucesso nas pesquisas no 
Instagram? 

O Instagram não prioriza apenas o texto 
digitado na pesquisa, mas também hashtags 
e lugares, também conhecidos como sinais, 
para classificar os resultados.

Assim, os sinais mais importantes para 
você obter sucesso em uma pesquisa no Ins-
tagram são: 

Texto na pesquisa
É o conteúdo que você insere na barra de 

pesquisa, sendo o aspecto mais importante. 
Com ele, a rede social apresenta usuários, 
bios, legendas, hashtags e lugares relevantes 
que correspondem com as palavras-chaves. 

Sua atividade 
Trata-se das contas que você segue. 

Também entram nesse rol as publicações 
vistas e a sua interação com as contas no 

passado. As contas e hashtags que você se-
gue ou acessa são exibidas acima das outras. 

Informações sobre os resultados da 
pesquisa

Se houver muitos resultados em poten-
cial, o Instagram analisa sinais de popula-
ridade. Entre eles, estão número de cliques, 
curtidas, compartilhamentos e seguidores 
de uma conta, hashtag ou lugar.

Que dicas seguir para aparecer nas 
pesquisas? 

Para a sua página ter destaque nas pes-
quisas de amigos ou fãs, você deve seguir 
algumas práticas que estão sintonizadas 
com o universo do marketing digital. 

Use um nome de usuário e de perfil 
adequado 

Como os resultados são encontrados com 

base nos textos, a principal dica é utilizar um 
nome de usuário ou de perfil que tenha rela-
ção com os conteúdos das suas publicações. 

Inclua palavras-chave e localizações
na sua bio

É importante você sempre utilizar na sua 
bio palavras-chave relacionadas aos conteú-
dos do seu perfil, sempre divulgando a loca-
lização do seu negócio. Dessa maneira, fica 
mais fácil sua empresa ser encontrada pelos 
clientes potenciais que vivem em sua região.  

Crie legendas com palavras-chave e 
hashtags relevantes 

As publicações que mais se destacam 
nas pesquisas são aquelas que incluem pala-
vras-chave e hashtags na legenda e não nos 
comentários. As palavras-chaves também 
são fundamentais para destacar fotos, víde-
os e stories postados.

acesso às operações financeiras mais tradi-
cionais. Outro ponto a favor do serviço é 
que os bancos digitais não costumam cobrar 
tarifas dos clientes.

O que pode ser tratado como um ponto 
negativo, é o fato do correntista não ter um 
gerente a sua disposição. Ainda assim, mesmo 
que tenha problemas, saiba que as próprias em-
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FIQUE ATENTO(A ):

Com nova onda de Covid-19, como ficam os 
afastamentos de trabalhadores?

A variante ômicron está impactando as ope-
rações das empresas, devido ao crescente afasta-
mento de funcionários. Companhias aéreas, por 
exemplo, já relatam cancelamentos de voos por 
causa do aumento do número de casos de Co-
vid-19 que atinge os trabalhadores.

Apesar da rápida disseminação dos casos 
pelo país, o Ministério da Saúde diminuiu o perí-
odo de isolamento para 5 dias para pessoas com 
Covid-19 sem sintomas e após teste negativo.

5 dias: se ao 5º dia o paciente não tiver sin-
tomas respiratórios e febre por um período de 
24 horas, sem uso de antitérmico, ele pode fazer 
o teste (antígeno ou PCR). Se for negativo, ele 
pode sair do isolamento. Caso o paciente assinto-
mático apresente teste positivo no 5º dia, deverá 
manter o isolamento até o 10º dia.

7 dias: Se ao 7º dia o paciente estiver assin-
tomático, ele está liberado do isolamento, sem 
necessidade de fazer o teste. Se o paciente con-
tinuar com sintomas respiratórios ou febre, ele 
pode fazer o teste (PCR ou antígeno). Caso dê 
negativo, pode sair do isolamento. Se der posi-
tivo, deve ficar resguardado até 10 dias e só sair 
quando não tiver mais sintomas.

Após 10 dias, se estiver sem sintomas respi-
ratórios, não é necessário fazer o teste e o pacien-
te pode sair do isolamento.

Em meio a esse cenário, como ficam os tra-
balhadores que estão infectados e quais os proce-
dimentos das empresas em relação ao período de 
afastamento? O que é preciso apresentar? A em-
presa pode colocar o funcionário em home office?

Veja abaixo o tira dúvidas sobre o assunto 
com RuslanStuchi, sócio do Stuchi Advogados; 
Lariane Del Vecchio, especialista em direito 
do trabalho do escritório Aith, Badari e Luchin 
Advogados; e Cíntia Fernandes, especialista em 
direito do trabalho e sócia do Mauro Menezes & 
Advogados. Os advogados especializados diver-
gem sobre as orientações.

Qual o período de isolamento ou licença 
médica para trabalhadores com Covid-19 

com sintomas e assintomáticos?
Lariane Del Vecchio: O período de isola-

mento para os trabalhadores com Covid depende 
de atestado médico. É ele que deve determinar os 
dias de afastamento e a data da alta. Atualmen-
te, o Ministério da Saúde recomenda quarentena 
entre 5 e 10 dias para infectados com a doença.

Cíntia Fernandes: Segundo os últimos pro-
tocolos, as pessoas que testarem positivo devem 
permanecer em isolamento no período mínimo de 5 
dias e, se após este período, o paciente ainda estiver 
com sintomas, o período deverá ser prorrogado.

O trabalhador deve apresentar atestado 
médico para ter direito ao afastamento ou só 

o teste positivo já basta?
RuslanStuchi: Só o teste positivo já basta 

para ter direito ao afastamento.
Lariane Del Vecchio: O afastamento depen-

de de atestado médico.
Cíntia Fernandes: Nos casos de afastamento 

do empregado por questões de saúde, a legislação 

trabalhista exige o atestado médico com finalida-
de de abonar as faltas com o pagamento de salário 
no período correspondente, até limite de 15 dias, 
tendo em vista que o afastamento em período su-
perior conduz ao INSS.

Contudo, o cenário de Covid-19 trata-se de 
uma situação não abrangida especificamente pela 
CLT, de modo que há vários aspectos a serem 
considerados, já que o afastamento do trabalha-
dor não está limitado às suas condições físicas, 
mas também à grande possibilidade de contami-
nação dos demais empregados.

Assim, o exame positivado por si só conduz 
ao afastamento do empregado e ao direito de não 
ter os dias descontados da remuneração. Desse 
modo, como não há uma legislação específica 
dispensando a apresentação de atestado médico 
para os casos de confirmação de contaminação 
pela Covid-19 por meio de exames, é necessário 
critérios de razoabilidade quanto à exigência de 
atestado para caso mais leves nesse período de 
pandemia, considerando inclusive a questão de 
deslocamento e sobrecarga do sistema de saúde.

Por outro lado, em quadros graves, em que se 
faz necessário o afastamento superior a 15 dias, 
é indispensável a exigência de atestado médico, 
inclusive para que o empregado possa ser enca-
minhado ao INSS para receber o auxílio-doença.

A empresa deve respeitar o atestado médico, 
mesmo se o empregado estiver em home 

office?
RuslanStuchi: Sim, mesmo estando em 

home office, a empresa deve respeitar o atestado 
médico.

Lariane Del Vecchio: Depende de avaliação 
médica. Se o médico disser que ele não tem con-
dições de trabalhar, a empresa deve respeitar o 
atestado médico.

Cíntia Fernandes: As recomendações mé-
dicas registradas no atestado devem ser seguidas 
rigorosamente pela empresa. Nesse aspecto, é 
importante ter ciência da diferença entre o home 

office e o afastamento médico, pois o home offi-
ce em razão da pandemia se trata de uma medida 
de proteção, já o afastamento médico se refere 
ao próprio diagnóstico da doença, ou seja, com 
sintomas ou não, o empregado está com a doença 
e precisa ser tratado com isolamento e repouso.

A empresa deve respeitar a recomendação 
de afastamento do médico, mesmo que o 

período seja maior ou menor que o adotado 
pela empresa ou recomendado pelo poder 

público?
RuslanStuchi: Sim, tendo em vista que há 

pessoas que podem ter complicações maiores 
com o vírus.

Lariane Del Vecchio: A decisão médica 
prevalece, que avaliou o funcionário e sabe da 
necessidade. As empresas devem respeitar o pe-
ríodo do atestado médico, que pode ser maior ou 
menor que o recomendado pelo poder público.

Cíntia Fernandes: O atestado médico tem 
respaldo legal e presunção de veracidade, portan-
to, deve ser respeitado pelo empregador, consi-
derando que cada pessoa apresenta reações dis-
tintas, o que pode justificar um período menor ou 
maior de afastamento.

As empresas devem seguir o que estabelecem 
as regras do poder público quanto ao período 

de isolamento ou elas têm liberdade de 
estabelecer suas próprias regras?

RuslanStuchi: As empresas devem seguir as 
regras estabelecidas pelo poder público quanto 
ao período de isolamento.

Lariane Del Vecchio: As empresas devem 
seguir o atestado médico, já que o médico avalia 
a situação de cada funcionário, o tempo que ele 
precisa e o risco de transmissão da doença.

Cíntia Fernandes: A empresa não tem po-
der ou autonomia para estabelecer as próprias 
regras de afastamento, devendo seguir as deter-
minações do poder público e as recomendações 
dos atestados médicos.

Durante o período de isolamento, a empresa 
pode colocar o empregado com covid-19 

em home office? Nesse caso, ele precisa ter 
condições para trabalhar?

RuslanStuchi: Sim, caso o trabalhador tenha 
condições e concorde em trabalhar em home offi-
ce, não há problemas.

Lariane Del Vecchio: O home office depen-
de de contrato individual, fora que para trabalhar 
depende de avaliação médica que vai dizer se 
esse funcionário pode trabalhar ou deve se afas-
tar do trabalho para recuperação.

Cíntia Fernandes: As recomendações médi-
cas registradas no atestado devem ser seguidas 
rigorosamente pela empresa. Nesse aspecto, é 
importante ter ciência da diferença entre o home 
office e o afastamento médico, pois o home offi-
ce em razão da pandemia se trata de uma medida 
de proteção, já o afastamento médico se refere 
ao próprio diagnóstico da doença, ou seja, com 
sintomas ou não, o empregado está com a doença 
e precisa ser tratado com isolamento e repouso.

Se a empresa obrigar o funcionário a voltar a 
trabalhar durante o período de isolamento, o 

que ele pode fazer?
RuslanStuchi: Ele não deve retornar, tendo 

em vista o risco de contágio dos demais trabalha-
dores. Caso a empresa venha penalizar esse traba-
lhador, ele deve procurar um advogado especia-
lista na área para ser orientado sobre o que fazer.

Lariane Del Vecchio: O funcionário pode 
denunciar para o Ministério Público do Trabalho e 
também entrar com ação judicial contra a empresa.

Cíntia Fernandes: No caso de a obrigato-
riedade do isolamento e a atividade não se en-
quadrarem no rol de atividades essenciais e na-
quelas liberadas pelo poder público, a conduta 
empresarial de obrigar o empregado a trabalhar 
representa descumprimento legal. Assim, caso a 
tentativa amigável não resolva, é possível acio-
nar as Superintendências Regionais do Trabalho, 
Ministério Público do Trabalho, sindicatos e o 
poder Judiciário.

O trabalhador pode voltar ao trabalho 
presencial com a melhora dos sintomas? 

Precisa de novo atestado médico liberando a 
volta ou de teste negativo?

RuslanStuchi: Para o retorno ao trabalho, 
o trabalhador deve realizar um novo teste para 
que demonstre que não é mais portador do vírus, 
sempre visando manter a segurança dos demais 
colegas de trabalho.

Lariane Del Vecchio: O funcionário e a 
empresa devem respeitar o atestado médico. É o 
médico que estabelece o prazo do afastamento, 
levando em consideração o estado de saúde do 
paciente e o risco de transmissão da doença. Não 
precisa de teste negativo para o retorno, basta 
respeitar o prazo estipulado no atestado médico.

Cíntia Fernandes: Nos casos de sintomas 
leves, o teste para retorno ao trabalho não é obri-
gatório, mas é recomendável. Nos casos de sinto-
mas graves, com afastamento superior a 30 dias, 
a testagem é obrigatória para o retorno.

Qual o período de isolamento ou licença médica? O trabalhador deve apresentar atestado 
médico? Empresa pode colocar o empregado com covid-19 em home office? Veja respostas 
dos especialistas.
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MARÍLIA CENTENÁRIA

FALTA MUITO. Quando resolvemos 
discutir com antecedência o centenário de 
Marília, apresentamos algumas sugestões 
importantes visando justamente a qualifi-
cação da cidade para a inclusão no hall de 
cidades inteligentes de nosso país, mas, 
infelizmente, somos apenas uma vez que 
clama no deserto diante de uma administra-
ção decepcionante e travada dentro de um 
circulo que esbanja egocentrismo, soberba, 
arrogância e incompetência.

Esta página, enquanto não se institui 
oficialmente como ONGe posteriormente 
OSCIP, já apresentou importantes suges-
tões em diferente áreas visando justamente 
a melhoria na qualidade de vida de nossos 
munícipes e a otimização dos serviços, itens 
primordiais das chamadas “smartscities”, 
senão vejamos;

• CRIAÇÃO DO PROJETO FRENTE 
SEGURA- BOLSÃO DE MOTOS
(Mobilização iniciada em 25 de maio de 
2018, inclusive com documento protocola-
do na Emdurb. Consiste na sinalização de 
um bolsão para estacionamento de motos 
logo atrás da faixa de pedestres que antece-
de os semáforos, objetivando a redução de 
acidentes envolvendo motos)  ESTA FOI 
ACATADA PELA EMDURB E COLOCA-
DA EM PRÁTICA

• IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO 
PRATO ABERTO
(Sugerida em 27 de maio de 2018 a Plata-
forma digital permite as mães em tempo real 
acompanhar pelo celular, tablet ou compu-
tador a qualidade da merenda oferecida) IN-
FELIZMENTE NÃO APRECIADO

• IMPLANTAÇÃO DA TRIBUNA 
LIVRE NA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARÍLIA. 
(Apresentada em 11 de junho de 2018, pro-
punha a alteração do artigo 196 do regimen-
to interno da casa, transferindo para toda se-
gunda feira no horário da sessão ordinária, 
em período que antecede o pequeno expe-
diente ou dentro do mesmo a exemplo do 
que já ocorre em outras cidades em verda-
deiro exemplo de democracia e cidadania). 
INFELIZMENTE VETADO.

• INDICAÇÃO DE UM PROJETO DE 
LEI PERMITINDO A INSTALAÇÃO 
DE BLOQUEADOR DE AR EM 
HIDRÔMETROS
(Apresentada em 11 de junho de 2019, a su-
gestão visa tornar justa a cobrança no valor 
da conta de água. Marília é uma cidade que 
sofre muito com a falta de água e são inú-
meros os relatos de pessoas que ficam dias 
sem o liquido precioso, mas, a fatura sempre 
vem com valores até maiores, justamente 

pelo ar que fica nas tubulações e passa pelos 
hidrômetros como se fosse a água) DES-
CARTADA DE IMEDIATO PELA ADMI-
NISTRAÇÃO MUNICIPAL.

• REMODELAÇÃO DA PRAÇA SÃO 
BENTO.
(Outra sugestão apresentada em 3 de no-
vembro de 2019 que propunha a parceria 
com as faculdades de engenharia e arquite-
tura da cidade para um amplo projeto urba-
nístico visando a economia e total reestrutu-
ração da praça mais tradicional da cidade e 
que era cartão de visita até o inicio dos anos 
90. Infelizmente começaram uma reforma a 
cerca de um ano atrás e até hoje não conclu-
íram. Pior que isto é que sepultaram a fonte 
e a transformaram em uma grande circunfe-
rência de concreto sem qualquer justificati-
va consumindo milhões de reais. A gestão 
expertise decidiu seguir na contramão de 
outras cidades que revitalizaram suas praças 
promovendo o turismo e o entretenimento 
entre as famílias. 

• COBRANÇA DE CICLOVIAS NA 
CIDADE.
(Matéria publicada em 13 de março de 2021 
quecobrava um plano avançado e abrangen-
te de mobilidade urbana, contemplando a 
construção de ciclovias nas principais ar-
térias da cidade para incentivar o ciclismo, 
auxiliar no meio ambiente e contribuir com 
o trânsito. A sugestão caminha a passos de 
tartaruga e desde a publicação até hoje ape-
nas um trecho na Avenida Benedito Alves 
Delfino foi iniciada. 

• IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE 
TEMÁTICO NA TERRA DOS 
DINOSSAUROS.
Sugestão apresentada em 18 de outubro de 
2021, na volta da página ao JORNAL DO 
ÔNIBUS DE MARILIA questionando so-
bre a necessidade da exploração turística 
da cidade por um presente que a natureza 
nos concedeu e que infelizmente, por mo-
tivos misteriosos, ainda não explorados. É 
vergonhoso ver outras cidades sem qualquer 
característica ou histórico paleontológico 
construírem parques temáticos de dinos-
sauros faturando milhões com a indústria 
do turismo enquanto estranhamente a admi-
nistração municipal nada faz, alias, apenas 
incentiva a proliferação de condomínios, 
em sua maioria irregulares de acordo com 
o plano diretor. 

• REURBANIZAÇÃO DE 
COMUNIDADES COM O PROJETO 
FAVELA BAIRRO.
Outra brilhante ideia apresentada em16 de 
dezembro de 2021. Mais do que vontade 
política é um ato humanitário. Integrar a 
favelaà cidade é a principal metal do Pro-
grama Favela-Bairro aonde foi implantado. 
A cidade possui 18 favelas e por incrível 
que pareça, a cidade com 250 mil habitan-
tes não possui uma secretaria da habitação, 
que alias é interessante para determinadas 
construtoras e com isso nenhum projeto 
de inclusão habitacional e alias de forma 
econômica de reurbanização de favelas 
seguindo exemplo de grandes centros. Co-
munidades que vivem em áreas de risco, 

com esgoto a céu aberto e outras irregula-
ridades. A única politica adotada é a distri-
buição de cestas básicas, infelizmente uma 
visão pífia de inclusão social. SEQUER 
FOI APRECIADA 

O QUE É UMA CIDADE 
INTELIGENTE?

O enfoque atual é na cidade criativa e 
sustentável, que faz uso da tecnologia em 
seu processo de planejamento com a parti-
cipação dos cidadãos.

Segundo a união Européia, SmartCi-
ties são sistemas de pessoas interagindo e 
usando energia, materiais, serviços e finan-
ciamento para catalisar o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de 
vida.  Esses fluxos de interação são conside-
rados inteligentes por fazer uso estratégico 
de infraestrutura e serviços e de informação 
e comunicação com planejamento e gestão 
urbana para dar resposta às necessidades 
sociais e econômicas da sociedade. De acor-
do com o Cities in Motion Index, do IESE 
Business School na Espanha, 10 dimensões 
indicam o nível de inteligência de uma ci-
dade: governança, administração pública, 
planejamento urbano, tecnologia, o meio-
-ambiente, conexões internacionais, coesão 
social, capital humano e a economia.

Atualmente, cidades de países emergen-
tes estão investindo bilhões de dólares em 
produtos e serviços inteligentes para susten-
tar o crescimento econômico e as demandas 
materiais da nova classe média.  Ao mes-
mo tempo, países e cidades desenvolvidas 
precisam aprimorar a infraestrutura urbana 
existente para permanecer competitivos. Na 
busca por soluções para esse desafio, mais 
da metade das cidades europeias acima de 
100.000 habitantes já possuem ou estão im-
plementando iniciativas para se tornarem de 
fato SmartCities, e no Brasil não é diferen-
te, pois gestores com expertises DE FATO, 
estão investindo pesado para que suas res-
pectivas cidades sejam transformadas em 
cidades otimizadas e consequentemente in-
teligentes. Enquanto isto, Marília segue ser-
vindo apenas para o interesse daquela meia 
dúzia de especuladores. 

Aqui praticamos o jornalismo verda-
de e trabalhamos com a visão construtiva 
de se pensar nas atividades e fatores que 
podem tornar uma cidade mais inteligen-
te.  Junte-se a nós nesta conversa, e entre 
em contato conosco. A MARILIA CEN-
TENÁRIA não abre mão desta discussão. 
Precisamos pensar a cidade que queremos 
para o nosso centenário, e assim iremos 
continuar, mesmo com os entraves e obs-
táculos da classe politica obcecada ape-
nas pelo poder e sua benesses e “aquele 
grupinho” altamente interessado em tra-
var a cidade. Próxima edição voltamos a 
segunda parte sobre este assunto. 

INTELINGENCIAR É PRECISO:
Marília não possui nenhum projeto que a direcione para 

a caracterização de cidade inteligente.
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SAÚDE E BEM ESTAR

Ansiedade, solidão e medo da covid-19 são 
alguns dos fatores responsáveis, aponta 

estudo da FMUSP

Em tempos de desromantização da ma-
ternidade, um estudo liderado pelo depar-
tamento de Obstetrícia e Ginecologia da 
Faculdade de Medicina da USP chamou 
atenção para a saúde mental das mulheres 
que passam pelo puerpério. No imaginário 
popular, a depressão pós-parto consiste na 
vontade de se afastar dos filhos, mas segun-
do o pesquisador Marco Aurélio Galetta, 
professor do Departamento de Obstetrícia e 
Ginecologia da Faculdade de Medicina da 
USP (FMUSP), não é bem assim.

“Essa situação de não querer o contato 
não é muito comum. O que existe é um qua-
dro de depressão, tristeza. Falta de vontade 
e choro fácil. Distúrbios do sono e até mes-
mo confusão mental. É lógico - quando ele 
evolui e fica mais grave, essa mulher vai ter 
dificuldades de cuidar da criança”.

O professor explica que, em muitas si-
tuações, a mulher com o quadro de depres-
são pós-parto pode se sentir culpada por não 
conseguir cuidar da criança como gostaria. 
A culpa, aliás, é uma das principais caracte-
rísticas do distúrbio.

A pesquisa levou em consideração as 
respostas de 184 mulheres atendidas no 
Hospital das Clínicas. Por meio de um ques-
tionário foi possível notar que 38,8% delas 
tiveram depressão pós-parto - quase o dobro 
do que a média nacional segundo a litera-
tura médica, que é de 20%; 14% delas já 
apresentavam ideações suicidas. Ansiedade, 
solidão e o medo da pandemia são os prin-
cipais fatores.

Eduarda Câmara, de 23 anos, teve sua 
segunda filha em junho de 2020, ainda nos 
primeiros meses da pandemia. Ela, que já 
era mãe de uma menina, passou por um pe-
ríodo conhecido como baby blues, um sen-
timento de tristeza que pode aparecer logo 
nos primeiros dias após o parto, muito co-
mum. O problema maior, no entanto, veio 
meses mais tarde, na gestação do Augusto, 
seu terceiro filho.

O parto prematuro, a falta do marido ao 
lado no momento do nascimento da criança 
e a violência obstétrica se tornaram gatilhos 
para o que aconteceria nos meses posterio-
res. Mesmo vacinada, em casa, nos meses 
mais agudos da pandemia, ela enfrentou a 
solidão do isolamento, a sobrecarga das ta-
refas e o medo de pedir ajuda e colocar a 
vida dos filhos, da mãe, da sogra e a sua pró-
pria em risco em razão da covid-19.

“Tinha medo. Tinha medo de contratar 
alguém para me ajudar, minha sogra saía to-
dos os dias, minha mãe voltou a dar aulas. 
Eu ficava sozinha”, lembra. “Passei a fazer 
só o básico: dava banho, cuidava da comida, 

Índice de depressão pós-parto quase 
que dobra na pandemia.

trocava de roupa, e não tinha vontade de fa-
zer mais nada” - a falta de ânimo é apontada 
pelo professor como um dos principais sin-
tomas da depressão pós-parto.

Eduarda passou a ter crises de ansie-
dade que evoluíram para crises de pânico. 
“Faço terapia desde o nascimento da minha 
primeira filha, e conversei com a minha te-
rapeuta. Uma vez, lembro de ter dito que 
estava ‘cansada de viver’. Ela me perguntou 
por que eu vivia, e eu respondi que pelos 
meus filhos. ‘E se não fosse os seus filhos?’, 
ela questionou. E eu respondi que não teria 
outras razões”.

Com a ajuda da profissional, o apoio do 
marido e da mãe, ela percebeu que precisava 
de tratamento. Por apresentar algumas aler-
gias a medicamentos, preferiu tentar um tra-
tamento alternativo. “Já testei alguns medi-
camentos quando tive convulsões. Fizemos 
uma lista do que eu poderia tomar amamen-
tando, e só sobraram os remédios que não 
me faziam bem. Entre fazer outras coisas e 
deixar de amamentar - oque eu gosto, preferi 
essas opções. Não usar medicação, porém, 
torna o processo mais demorado”, relata.

Desde que foi diagnosticada, ela voltou 
aos exercícios físicos, contratou uma pes-
soa para auxiliar nas tarefas de casa e fazer 
companhia, voltou para as aulas de canto, 
começou uma alimentação mais regrada e 
começou a fazer microfisioterapia. “Bus-
quei o que fazia parte do meu eu antes de ser 
mãe. Coisas que eu gostava de fazer antes 
de ter as crianças”, diz.

Há, no entanto, medicações que não al-
teram a rotida das mães que desejam conti-
nuar amamentando os filhos, segundo o pro-
fessor. “Existem medicações que podem ser 
utilizadas com segurança, grande parte dos 
antidepressivos. Em alguns casos, quando o 
sofrimento é muito grande, é preciso pensar 
no tratamento medicamentoso”, conta.

Entre “dias bons” e dias em que “qual-

quer coisa derruba”, Eduarda aconselha que 
outras mães que estejam passando por esse 
mesmo problema falem a respeito e se sin-
tam acolhidas. Para ela, o contato com um 
grupo de mães criado pela doula também 
foi fundamental. “Eu, que sempre sonhei 
em ser mãe, tive depressão pós-parto. Eu 
que casei pensando em ter filhos, tive uma 
grande rede de apoio, passo por isso. Então 
é importante falar sobre isso para que essas 
mães saibam que elas não estão sozinhas.”

Para quem ainda não foi diagnosticada, 
o pesquisador e professor Galetta ensina: 
“A mulher as vezes está cansada. Com pri-
vação de sono. Isso vai virando uma bola de 
neve. Peça ajuda para quem está a sua volta. 
As mulheres não devem ficar com medo de 
relatarem seus sintomas. Ninguém vai achar 
que estão exagerando. É apenas com a ex-
pressão dos sentimentos que os outros po-
dem ajudar”, afirma.

“É preciso também dividir com o seu 
médico. O profissional pode fazer esse 
questionário, de ir mais ativamente pergun-
tar o que ela precisa. Mas se ele perguntar, 
responda sinceramente. A depressão é uma 
doença. Não uma fraqueza moral. Tem tra-
tamento, e se a gente não faz o diagnóstico, 
será um sofrimento para a mãe e outro para 
a criança.”

NOTÍCIAS RUINS
O professor alerta também que, durante 

a pandemia, o consumo de notícias ruins au-
mento a ansiedade das mães - o que culmi-
nou também nos altos índices de depressão. 
“Pacientes que tiveram ideações suicidas 
consumiram 4,5 horas de informação diária 
sobre a pandemia, enquanto as que não tive-
ram, passaram 2 horas. Isso leva a ansieda-
de - e quando a informação vem deturpada, 
piora, como o que vem pelo Whatsapp. Isso 
também mostra a importância também de se 
buscar notícias na fonte correta.”

CONTRASSENSO:
Proibidos no Brasil, 
autotestes fazem 

sucesso em Portugal.

Vendidos em farmácias e supermerca-
dos a partir dos 2,9 euros (cerca de R$ 18,4), 
os autotestes para detecção da Covid-19 já 
fazem parte do dia a dia de quem mora em 
Portugal.  Autorizados desde março de 2021, 
eles são cada vez mais procurados pela po-
pulação. De reuniões de trabalho a confra-
ternizações entre amigos, há muitos convites 
que já vêm com a indicação de apresentação 
de, pelo menos, um autoteste negativo. 

Na semana anterior ao Natal, as far-
mácias portuguesas venderam mais de 1,3 
milhão de autotestes para o SARS-CoV-2. 
Embora os testes em casa sejam menos sen-
síveis do que exames laboratoriais, vários 
especialistas em saúde pública consideram 
que eles são uma ferramenta importante 
para auxiliar na identificação de casos posi-
tivos, sobretudo no contexto atual de rápido 
contágio.

Os autotestes ainda não são autorizados 
no Brasil, mas já há várias entidades que pe-
dem a liberação da utilização no país. Nesta 
semana, o governo português ampliou as 
possibilidades de utilização oficial dos au-
totestes. Eles passaram a ser aceitos tam-
bém para a participação em grandes eventos 
-com mais de 5 mil pessoas-, desde que fei-
tos no momento da entrada e na presença de 
um funcionário responsável.

Em Portugal, o número recorde de in-
fectados pelo novo coronavírus, juntamente 
com a obrigatoriedade de apresentação de 
um resultado negativo em várias situações 
(como visitas a asilos e participação em 
grandes eventos culturais e desportivos) tem 
pressionado o sistema de testagem no país.

O país, que tem 10,3 milhões de habi-
tantes, ultrapassou pela primeira vez, nesta 
quarta-feira (12), a marca de mais de 40 mil 
novos casos em 24 horas. Com isso, a de-
manda pelos autotestes também segue ace-
lerada. Muitas lojas têm limitado a venda 
dos testes a até cinco unidades por cliente. 
O baixo preço e a facilidade de acesso aos 
testes rápidos em Portugal já atraem a aten-
ção em outros países.

Cidades portuguesas próximas à fronteira 
costumam ter grande afluxo de clientes espa-
nhóis em busca dos testes. No país vizinho, 
os mesmos kits podem custar quase o triplo 
do preço.  Brasileiros residentes em Portu-
gal também relatam o contato de amigos e 
familiares com “encomendas” para levarem 
autotestes na mala quando forem ao Brasil.



FAMÍLIA PARA 
GÊMEOS EM 2022
Família não é uma 
área que será muito 
mexida para Gêmeos 
em 2022. O problema 
que pode surgir se o 
foco for demais nas 

ambições pessoais e profissionais é que 
você deixe um pouco de lado a família. 
Busque conversar com os familiares so-
bre seus planos para evitar conflitos.

FAMÍLIA PARA 
CÂNCER EM 2022
O eixo dos eclipses 
em 2022 é Touro-Es-
corpião. Para quem 
é de Câncer, pode 
ser que passe pela 
“perda” dos filhos, 

se você tiver, num sentido de desapego, 
como no caso de eles saírem para morar 
sozinhos. Também pode ser um ótimo 
ano para quem quer engravidar ou adotar.

FAMÍLIA PARA 
LEÃO EM 2022
Os eclipses de maio e 
outubro podem des-
tacar questões envol-
vendo sua família. 
Será um período para 
respeitar o poder das 

outras pessoas, conquistar o respeito de fi-
lhos ou mãe e pai, sem querer manipular ou 
controlar. A tendência é de que você sinta 
insatisfação maior e medo de mudanças na 
estrutura familiar ou na sua casa.

FAMÍLIA PARA 
VIRGEM EM 2022
A área da família não 
deve ser diretamente 
mexida nesse ano de 
2022 para quem tem 
Sol ou Ascendente 

FAMÍLIA PARA 
ÁRIES EM 2022
2022 não será um ano 
muito focado na famí-
lia para arianas e aria-
nos. A atenção estará 
mais voltada à inde-
pendência e à autono-
mia com o trânsito de 

Júpiter em Áries. Um período favorável 
para as questões familiares vai ser quando 
Vênus estiver em Câncer (de 17 de julho 
a 11 de agosto). Aproveite para passar um 
tempo com a família, estar dentro de casa 
e cultivar os laços familiares.

Família para Touro 
em 2022
Quem é de Touro pode 
ter uma demanda pro-
fissional bem grande 
em 2022 por causa do 
trânsito de Saturno por 
Aquário. Assim, sua 

atenção familiar pode ficar mais de lado. 
E isso pode ser um problema porque o 
trabalho vai estar demandando muito sua 
atenção.

mais diversão dentro do próprio lar são 
destacados quando Júpiter estiver em Pei-
xes (nas duas vezes que isso vai acontecer 
em 2022).

FAMÍLIA PARA 
CAPRICÓRNIO EM 
2022
De 10 de maio a 28 de 
outubro, as questões 
familiares podem ga-
nhar mais espaço na 
sua vida. Assuntos 
como questões legais 

e jurídicas, viagens e mudanças com a fa-
mília ou se separar da família podem sur-
gir, principalmente até 28 de julho, antes 
da retrogradação de Júpiter.

FAMÍLIA PARA 
AQUÁRIO EM 2022
Os eclipses de abril 
e novembro pedem 
para você ter mais 
consciência sobre 
como está buscando 
oferecer segurança 
para a sua família. 

Tente vivenciar, de fato, as relações fami-
liares, em busca de convívio e harmonia. 
Aproveite a natureza, praia ou parque, 
para ancorar, favorecendo as suas rela-
ções familiares.

FAMÍLIA PARA 
PEIXES EM 2022
Quem é de Peixes 
deve ter um período 
bacana para relações 
familiares, de 22 de 
junho a 17 de julho, 
e dois períodos mais 
conturbados: Mercú-

rio retrógrado de 10 a 22 de maio e Marte 
retrógrado, entre 30 de outubro e 12 de 
janeiro de 2023. São os períodos mais in-
tensos.

em Virgem. Um ponto para prestar aten-
ção para quem tem irmãos ou até algum 
primo mais próximo é o eclipse. Os dois 
momentos em que atingirem Escorpião 
(16 de maio e 25 de outubro) podem ser 
delicados para o relacionamento com es-
sas pessoas.

FAMÍLIA PARA 
LIBRA EM 2022
O ano pode ser de re-
visões das questões 
familiares para quem 
tem Sol ou Ascenden-
te em Libra. Afinal, 
Vênus, o planeta que 

os rege, vai abrir o ano retrógrado em Ca-
pricórnio. Quem é de Libra pode perceber 
as relações familiares com algum tipo de 
desequilíbrio, em que não há reciprocida-
de e precisa ser revista.

FAMÍLIA PARA 
ESCORPIÃO EM 
2022
Escorpianas e escor-
pianos devem continu-
ar em um processo de 
amadurecimento, que 
já vem desde 2021, 

por conta de Saturno em Aquário. Até o 
início de 2023, você precisa refletir sobre 
reestruturação familiar, sobre a maneira 
de lidar com sua mãe e seu pai e com fi-
lhos, com mais companheirismo, troca e 
conciliando divergências.

FAMÍLIA PARA 
SAGITÁRIO EM 2022
Se tem uma área da 
vida que será favo-
recida para quem é 
de Sagitário em 2022 
é a da família. Seus 
fluxos familiares em 

casa, de gente que chega para visitar, nas-
cimentos na família, expansão da casa e 
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Descubra o que a Astrologia 
reserva para você quando 
o assunto são as relações 

familiares!
Formar uma família? Ou 
aumentá-la? Se mudar? 

Ou foco todo nas ambições 
pessoais? Veja a seguir o que 
a Astrologia reserva para o 

seu signo em 2022 na área da 
FAMÍLIA!

O BEM MAIS PRECIOSO:
Previsões para a 
Família em 2022 
para cada signo.

SIMPATIAS PARA QUEM 
QUER FORMAR FAMÍLIA 

EM 2022: 

SIMPATIA PARA CASAR EM 2022
Material: 
• Caneta;
• 1 flor de cravo;
• 1 rosa cor de rosa;
• 1 pedaço de fita de cetim cor de rosa.

Passo a passo: 
• Em uma ponta da fita, escreva o seu nome 
e na outra, o da pessoa amada;
• Em seguida, amarre o cravo e a rosa com 
a fita, mentalizando a união do casal se con-
cretizando;
• Antes de dormir, coloque a as flores em-

baixo do seu travesseiro por uma única noite;
• No dia seguinte, deixe-as na igreja de sua 
preferência.

O mais importante desta simpatia para 
casar é que o amor esteja sempre presente 
na vida dos pombinhos para que o ritual se 
concretize.

SIMPATIA PARA ENGRAVIDAR
EM 2022

Material: 
• 1 par de sapatinhos de bêbe;
• 1 punhado de balas.

Passo a passo: 
Coloque um dos sapatinhos dentro do 

seu travesseiro;
O outro, enche-o de balas e o pendure 

em uma árvore cheia de folhas;

Neste momento, mentalize o seu pedido 
e realize a seguinte oração:

 “São Cosme e São Damião, assim como 
venho pedir-lhes a graça da maternidade, 
prometo com todo amor existente em meu 
coração vir nesta mesma árvore, símbolo 
dos frutos sadios, agradecer a minha vonta-
de que será realizada. Assim como Gabriel 
anunciou a boa nova a Maria, os anjos me 
anunciarão a chegada de uma criança com-
pletando, assim, a minha felicidade.”

Assim que a simpatia se concretizar, pe-
gue o par de sapatinhos e o enterre no pé da 
árvore escolhida para o ritual.

A fé aos Santos Cosme e Damião é po-
pular entre as mulheres que sonham com a 
beleza da maternidade, por isso, peça para 
que eles abençoem a sua família e o seu de-
sejo de ser mãe. 
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COZINHA DA VÓ OLINDA

Receitas com Carne Bovina fáceis e deliciosas.
Nesta edição do JORNAL DO ÔNIBUS DE MARILIA vamos listar ótimas dicas de receitas para fazer com carne bovina.

São receitas práticas e bem fáceis de fazer, seguindo o passo a passo não vai ter erro. Contamos com o apoio e supervisão da
cozinha gourmet da CASA DE CARNES BOIZÃO, “A GRIFE DA CARNE”. O objetivo desse artigo é dar dicas de receitas com carnes 

bovinas para fazer em ocasiões diversas, seja para a hora do almoço, jantar, reuniões de família, etc.

Aqui você encontra sempre as Melhores receitas.
Bom, chega de papo e vamos à nossa lista de receitas com carne de vaca. Nesta edição 3super deliciosas receitas. Espero que gostem!

LAGARTO AO MOLHO MADEIRA
Essa receitinha de Lagarto ao Molho 

Madeira é perfeita!
Sem ideia para o almoço de família? Que 
tal um delicioso lagarto ao molho madeira? 
Com essa receita aqui não tem erro!

Ingredientes
• 1 kg de lagarto bovino
• 4 dentes de alho amassados
• 2 cebolas raladas
• 1 molho de tomate
• 1 creme de cebola
• 1 lata de cerveja escura
• 1 xícara de água

• 2 tomates picados sem sementes
• Sal, coentro e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

1. Em uma panela doure o alho, a cebola e 
em seguida coloque os tomates,os demais 
temperos e o molho de tomate adicionando 
mais 1 xícara de água
2. Coloque o creme de cebola e continue 
mexendo para que o mesmo dissolva bem
3. Adicione a cerveja e coloque o lagarto 
fatiado “grosseiramente”
4. Feche a panela deixando cozinhar por 
aproximadamente 20 minutos

BIFE À PARMEGIANA
Essa é clássica e é muito difícil achar quem 
não goste. Afinal, combinar mussarela com 
carne é sempre uma boa pedida!Quem 
não gosta de um Bife à Parmegiana bem 
feitinho?Muito difícil encontrar quem não 
goste de bife à parmegiana pois só de olhar 
já dá água na boca! Veja como prepará-los 
de uma maneira que fiquem deliciosos.É 
uma ótima opção para prato principal de 
qualquer almoço! Veja como é fácil a nossa 
receita:

Ingredientes
• 1 kg de contra filé cortado em bifes e 
temperado a gosto
• 1 cebola ralada
• 2 alhos picados
• Sal a gosto
• Óleo para fritar
• Farinha de rosca
• 200g de presunto
• 200 g de mussarela
• 1 tomate picado

• Orégano
• Azeite
• 300 g de azeitona picada
• 4 colheres de sopa de queijo parmesão
• 1 lata de molho de tomate pronto
• 2 ovos batidos

Modo de Preparo
1. Em uma panela coloque o azeite, o alho e 
a cebola e deixe dourar
2. Coloque o tomate picado, a azeitona, o 
molho de tomate e o sal e deixe ferver até 
que comece a se encorpar
3. Em seguida coloque o queijo parmesão 
coloque em uma travessa e reserve
4. Pegue os bifes temperados e passe pelos 
ovos batidos em seguida empane-os na 
farinha de rosca
5. Frite os bifes até dourar e em seguida 
coloque-os na travessa junto com o molho
6. Coloque presunto e mussarela sobre cada 
bife e salpique com orégano
7. Leve para assar em forno bem quente por 
15 minutos

ACÉM AO MOLHO MADEIRA
Um picadinho de acém com molho madeira 
que é de dar água na boca.Super fácil de 
fazer, esse prato com certeza via ser um 
sucesso sendo servido em qualquer ocasião:
Aprenda a fazer um delicioso Acém ao 
Molho Madeira!Mais uma receita de carne 
com o delicioso molho madeira. Dessa vez, 
a dica é usar o acém! Veja como preparar 
esse prato delicioso:
Ouça nossas músicasda NOVA BRASIL 
FM enquanto navega!
Receita de Acém ao Molho Madeira

Ingredientes
• 1kg  de acém picado
• 4 dentes de alho amassados

• 300ml de cerveja escura doce
• 1 cebola grande ralada
• 700g de extrato de tomate
• Pimenta calabresa a gosto
• 8 colheres de (sopa) de azeite
• 2 pacotes de creme de cebola
• Palmito em fatias
• 100g de castanha de caju

Modo de Preparo
1. Em uma panela de pressão coloque o 
azeite, a cebola e o alho e deixe dourar
2. Em seguida coloque todos os demais 
ingredientes e mexa para que a carne incor-
pore bem o sabor dos demais
3. Coloque pressão na panela e deixe em 
fogo alto por aproximadamente 20 minutos
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Claudio Shimabuku

Prefeita Tina Januário e autoridades 
recepcionam Ministro Marcos 

Pontes em Pompeia.

Karina Prez Ramos

Marilia Mazeto Matheus Panssonato

Mayra Leatti Noemia Silva

Pedro Pavão

Rosani Puia Selma Adriana

Vicente de Paula Edson Moraes

A cidade de Pompeia também foi contemplada com a visita do staff do Ministro da Ciência 
e Tecnologia e Inovação, o astronauta Marcos Pontes que vem cumprindo uma agenda de 
visitas por algumas cidadesdo interior do estado de São Paulo.O evento ocorreu na última 
terça-feira (11) para um encontro no Instituto de Desenvolvimento Familiar “ChiekoNishi-

mura” com a prefeita Tina, líderes e empresários da cidade e região e também para a entre-
ga de medalhas aos alunos premiados na Olímpiada Nacional de Astronomia e Astronáutica.

Rafa Amadeu


