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INDÚSTRIA DA MULTA:    

De 15 de setembro até o final de 
dezembro, Emdurb aplicou 2.035 

multas arrecadando R$ 40 mil reais.

Para se ter ideia do absurdo em APENAS três meses e meio, o estacionamento em 
desconformidade com as regras da Zona Azul em Marília gerou mais multas do que 

infrações registradas durante o ano todo, como dirigir veículo utilizando telefone celular 
(1.696 multas) e avançar o sinal vermelho do semáforo (1.684 multas). Página 4

A Universidade de Marília (Unimar) realizou a primeira Colação de Grau dos cursos 
deEnsino a Distância (EaD) e formou novos profissionais dos polos de Marília, Vera 

Cruz,Garça, Lucélia e Presidente Prudente, os quais participaram de forma presencial, 
além dospolos de Curitiba (PR) e Ribeirão Cascalheira (MT), que colaram grau de 

forma remota. Página 05

A traição é um dos problemas mais 
antigos da humanidade. “Dante Alighieri 
já tratava deste assunto como o pior dos 

pecados e um castigo. Nesta matéria, 
enumeramos algumas dicas para você ficar 

atenta e, assim, reconhecer e lidar com 
esse problema. Página 13

MISSÃO CUMPRIDA:
Com empresa 

contratada, prefeita 
Tina assina autorização 
para o início das obras 
das 40 casas do Jardim 

Primavera.

A prefeita Tina Januário, na semana 
passada, cumpriu agenda em São Paulo 
e em reunião com o Secretário Estadual 
da Habitação, Flavio Amary, e o Diretor 
de Atendimento Habitacional assinou a 
autorização que garante a retomada da 
obra das 40 casas do Jardim Primavera 

para os próximos dias. 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

SINAIS DE ALERTA:
Conheça os 4 sinais de que você 

está sendo traída.

MARILIA CENTENÁRIA: 
Marília não possui nenhum 

projeto que a direcione para 
a caracterização de cidade 

inteligente.

Cientistas apontam quatro substâncias que 
geram esse sentimento, a ausência delas 
está ligada a doenças como depressão e 

Parkinson. Página 15

FELICIDADE:
Conheça os hormônios que 

trazem essa sensação.

Preparamos uma seleção com 03 receitas de carne 
de porco para sair da rotina. Contamos com o 

apoio e supervisão da cozinha gourmet da CASA 
DE CARNES BOIZÃO, “A GRIFE DA CARNE”. 

  Página 19

COZINHA DA VÓ OLINDA:
Receitas com carne de 
porco suculentas e de 

sabores marcantes.

O ÍNICIO DE UMA NOVA JORNADA: 
Unimar realiza a primeira Colação 

de Grau dos cursos de  EAD 
(Ensino a Distância).



Cornetadas 
do dedão

1-) Você è  a favor da privatização 
ou venda do DAEM ???

2-)  O que você acha da enxurrada 
de denuncias no meio político de 
Marília?? 

3-)O Mac este ano sobe, é 
coadjuvante ou luta para não cair??

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.
Fevereiro / 2022Página 2

Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu 
coração, de toda a sua alma, de todo o seu 
entendimento e de todas as suas forças’. O 
segundo é este: ‘Ame o seu próximo como a 
si mesmo’. Não existe mandamento maior do 

que estes”. Marcos 12:30-31

Após as primeiras sessões da Câmara Mu-
nicipal de Marília após o recesso, ficou evi-
denciado um embate politico que pelo visto 
vai se desenrolar ainda por um bom tempo. Os 
personagens do ringue se apresentam, sendo 
de um lado, os vereadores Agente Federal Ju-
nior Féfin e Eduardo Nascimento e do outro o 
prefeito Daniel Alonso e seu staff. 

Na realidade, este confronto já se arrasta 
desde o segundo semestre de 2021 de uma 
forma mais intensa e começou o ano de 2022 
com toda a carga, ganhando ainda o reforço do 
vereador Rogério das Graças com canhões di-
recionados para o secretário da saúde, Cássio 
Luiz Pinto Junior. A administração municipal 
está ultrapassando a casa dos 1870 dias com 
um segundo mandato conquistado em cima da 
falta de adversários, e ainda por cima, perden-
do na somatória geral para os votos brancos, 
nulos e as abstenções. 

Ainda com pendências de promessas reali-
zadas na primeira campanha em 2016, a gestão 
que se autodenomina “expertise”, quase nada 
apresentou para a população mariliense, que já 
está desapontada com a mediocridade de seu 
governo. Abundam denúncias de irregularida-
des e até apuração de crime de responsabili-
dade cometido pelos seus assessores diretos. 
Recentemente a Policia Federal realizou uma 
segunda “visitinha” para a coleta de novos da-
dos sobre a investigação que apura irregulari-
dades em processos licitatórios. Novos fatos 
podem surgir nos próximos dias....

Do outro lado, já se encontra nas mãos da 
justiça, a denuncia de extorsão por parte do 
vereador Eduardo Nascimento que teria, se-
gundo o prefeito, solicitado R$230 mil para 
declinar seu apoio em votações de projetos nas 
sessões camarárias em favor do poder execu-
tivo. A exemplo do prefeito municipal e seus 
assessores, o parlamentar também alegou ino-
cência. Resta agora, acompanhar os próximos 
capítulos que, com certeza não irá acabar bem. 
O prejuízo e o desgaste eleitoral são certos, 
afinal, não tem como fazer omelete sem que-
brar os ovos. 

Poderíamos elencar uma série de ques-
tões polêmicas desta administração, desde a 
volta da indústria da multa, ruas esburacadas, 
abandono da cidade, até a área da saúde, sem 
duvida a mais escandalosa por falta de uma 
administração seria com o trato do dinheiro 
público. Fechamento de UBS’s para economi-
zar recursos, falta de médicos, escassez de me-
dicamentos e fraldas geriátricas, além de uma 
condução questionável do enfrentamento da 
pandemia são alguns exemplos. Mas, o foco 
do editorial desta edição não é esse. 

Meus amigos (as), relato aqui, saudades 
dos tempos de Pedro Sola, Theobaldo de Oli-
veira Lyrio, Octávio Barreto Prado, Armando 
Biava, Miguel Argolo Ferrão, Adorcínio de 
Oliveira Lyrio e tantos outros que por aqui 
passaram, deram sua cota de contribuição e 
saíram da prefeitura do mesmo jeito que en-
traram sem escândalos ou quaisquer pendên-
cias jurídicas. 

Verdade é que, nas últimas quatro décadas 

a cidade de Marília coleciona uma série de es-
cândalos políticos que consagram a cidade de 
forma negativa em todo o Brasil. Para quem 
não sabe, o município é o campeão de ações 
judiciais nos tribunais do estado e da união 
com denuncias, investigações e muitas conde-
nações. Infelizmente, pelo menos, até o mo-
mento, apenas um chefe de gabinete chegou a 
ser preso por alguns dias e um ex prefeito está 
foragido a espera da conversão da pena para 
regime domiciliar.

Como se vê, a morosidade da justiça acaba 
incentivando a ação daqueles que assumem o 
poder e logo escorregam “nas facilidades” do 
manuseio do dinheiro público. O que está em 
questão aqui é o quanto a cidade perde com 
isto. Além dos desvios de dinheiro que já 
ocorreu, a fama da politicalha aqui existente 
afugenta investimentos e fortalece ainda mais 
o “famoso grupinho dos seis” que comandam 
a cidade e implantam a ditadura de interesses 
onde a bola da vez é a construção de condomí-
nios de auto padrão em sua maioria desrespei-
tando o plano diretor da cidade. O Importante 
mesmo é o plano de enriquecimento dos mes-
mos e pronto, mas, este é outro assunto que 
foge do nosso foco. 

A onda de denuncismo via tribuna da Câ-
mara com documentos que já chegaram ao 
Ministério Público e Policia Federal e as de-
nuncias contra o nobre edil, apenas repete os 
capítulos anteriores para fomentar o cenário 
politico para 2024. Caso sejam confirmadas, a 
cidade novamente será destaque nos principais 
jornais e revistas do país, mais uma vez macu-
lando a imagem daquela que já foi a cidade que 
mais se desenvolveu no mundo e chegava a im-
portar mão de obra de outras cidades. Por falar 
nisto, você se lembra de qual foi a última in-
dústria de grande porte a se instalar por aqui???

Não compete a nós do JORNAL DO ÔNI-
BUS DE MARILIA, acusar este ou aquele, 
afinal a justiça está aí, justamente para isto, 
mas, destacar a importância do voto para uma 
cidade como esta. Esta na hora de mudar as 
figuras, quebrar o sistema operante e domina-
dor e tomar como exemplo o que ocorreu em 
cidades como Maringá (PR), São Carlos (SP), 
Presidente Prudente (SP), Araçatuba (SP) e 
tantas outras que deram um basta no modelo 
de gestão política monopolizadora e corone-
alista para implantar gestões compartilhadas 
com os interesses dos munícipes.

 É inadmissível uma cidade com quase 250 
mil habitantes, estar parada no tempo, cercada 
de pedágios e ainda com tempo para discus-
sões e acusações. É preciso mais profissiona-
lismo e menos politicalha, mais ação e menos 
discussão. Uma cidade prestes a completar 
100 anos e que sequer para discutir a cidade 
que queremos, justamente porquê a guerra 
de interesses pessoais sobrepõe sobre as ne-
cessidades do povo e principalmente daquela 
que poderia ser uma pequena metrópole se 
não fosse os estragos provocados justamente 
pelos personagens decanos destes escândalos. 
Eu sou Kaito Junior, o ombro dos amigos dos 
bairros. Falei e tenho dito. 

Aprenda a se amar!

MAR DE LAMA: O ano de 2022 se inicia 
sob uma tempestade de escândalos 

políticos. Marília mantendo a tradição. 

EDITORA PONTO A PONTO DE 
MARILIA.
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EXPEDIENTE

A CIDADE ERA ASSIM...

Criada no início da década de 30, em 
Marília, pelo empresário Alfredo Gonçal-
ves, a Indústria Modelo alcançou proje-
ção nacional até o início dos anos 60 na 

fabricação de ônibus. Quando montou a in-
dústria, Alfredo tinha como objetivo inicial 

a fabricação de máquinas para catação 
de café, principal produto agrícola de São 

Paulo na época.

Você se ama? Ao lermos estes versículos 
conseguimos compreender qual a prerrogativa de 
Jesus ao ensinar estes mandamentos: o amor. Ele 
deve nortear as nossas vidas. Primeiro: amando a 
Deus sobre tudo e todos e em segundo lugar, amar 
ao próximo como a nós mesmos. O problema com 
este segundo mandamento está na dificuldade que 
temos de cumpri-lo totalmente como é ensinado. 

Muitas vezes não conseguimos amar ao próximo 
porque ainda não aprendemos a amar a nós próprios 
de forma equilibrada. De um lado existem aqueles 
que pecam pela falta de amor: não se valorizam, 
nem se cuidam, não respeitam seus limites, são 
negligentes, desleixados, autodepreciativos, têm 
baixa autoestima, etc. No outro extremo estão 
aqueles que se amam demais: são egoístas, se 
consideram superiores, nunca se importam com o 
outro, são altivos, ensimesmados, individualistas, 
independentes, etc. 

A forma como você se vê será determinante 
na maneira com que também olhará para os outros. 
Quando amamos a Jesus acima de tudo, somos 
capacitados a mudar a forma de olhar para nós 
mesmos e para os outros.

Aprenda a se amar com ajuda do alto!
Ore e peça ao Senhor que te mostre se está 

inclinado para um dos lados: desamor ou excesso. 
Reflita e peça que Ele te ajude a ter uma visão 
equilibrada a seu respeito. Temos um modelo: Jesus! 
Precisamos ser mais parecidos com Ele, reconhecendo 
nele o padrão para o nosso real valor.Conheça mais 
a Deus: através da leitura e estudo da Bíblia, busque 
chegar à estatura de Cristo (Efésios 4:13).

O autoconhecimento também é importante: 
conheça-se a si mesmo, separe tempo para refletir 
e se autoavaliar, admire-se, corrija-se, motive-
se, enfim, edifique-se a si mesmo.Conheça o seu 
próximo: se nos mantivermos isolados do outro 
nunca o conheceremos o suficiente para amá-lo na 
prática. Saia do casulo, conheça outras realidades e 
partilhe o amor de Deus.

Somos dignos de cuidado e valor: somos todos 
preciosos aos olhos de Deus. Mime-se de vez em 
quando, faça isso também a outros.Desenvolva 
humildade e altruísmo verdadeiros: considere 
os outros igualmente valorosos e até superiores 
a você mesmo, por amor.Busque desenvolver 
relacionamentos saudáveis e estáveis.

Para Orar:
Senhor meu Deus, tu és amor... Obrigada por 
nos amar e nos ensinar a amar. Perdoa-me 
se não tenho amado outras pessoas nem a 
mim mesmo da maneira correta. Ajuda-me 
a te amar sobre todas as coisas, só assim 

conseguirei amar ao próximo e mim mesmo. 
Ensina-me, pela tua Palavra, a ter uma visão 
equilibrada ao meu respeito, para não pecar 
pelo excesso nem pela falta de amor. Amém!



ESTÁ APERTADO?  
Rede Facesp vai oferecer crédito orientado às MPEs.

IN FOCO
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A rede de Associações Comerciais terá 
acesso a um programa de oferta de crédito 
orientado às micro e pequenas empresas. 
O “Programa de Crédito Orienta” será re-
alizado por meio de uma parceria entre a 
ACCredito – instituição financeira 100% 
digital, parceira da Facesp (Federação das 
Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo) – e o Sebrae-SP.

O anúncio do novo projeto foi feito na 
tarde desta quinta-feira (03/02) pelo pre-
sidente da Facesp, Alfredo Cotait Neto, 
durante a cerimônia que formalizou o con-
vênio de cooperação técnica em apoio às 
Micro e Pequenas Empresas do Estado de 
São Paulo, assinado pela Facesp, Associa-
ção Comercial de São Paulo (ACSP), Se-
brae-SP e ACCredito.

Diversas autoridades participaram 
da reunião, realizada no edifício-sede da 
ACSP, entre elas: ministro da Economia, 
Paulo Guedes; assessor especial do Minis-
tério da Economia, Guilherme Afif Domin-
gos; presidente nacional do Sebrae; Carlos 
Melles; presidente do Sebrae-SP, Tirso de 
Salles Meirelles, acompanhado de toda di-
retoria da entidade em São Paulo; diretor-
-presidente da ACCredito, Milton Luiz de 
Melo Santos; além de Cotait.

Vice-presidentes regionais da Facesp 

e presidentes das Associações Comerciais 
acompanharam o evento de forma on-line. 
O primeiro projeto piloto do programa de 
oferta de crédito orientado, via rede Facesp, 
será realizado na Associação do Comércio 
e Indústria de Franca (ACIF). Em Franca, o 
lançamento será em 14 de fevereiro.

Por meio da Associação Comercial e 
da ACCredito, o empreendedor terá acesso 
rápido e com menos burocracia ao crédito. 
O Sebrae-SP, por sua vez, dará toda orien-
tação e a capacitação necessária para que os 
recursos obtidos nessas operações de crédito, 
sejam aplicados e administrados de forma 
assertiva e inovadora. A expectativa é capa-

citar mais de 3 mil MEIs e micro e pequenas 
empresas e liberar R$ 40 milhões em crédito.

CRÉDITO
“O que falta para o Brasil crescer e se 

recuperar é uma oferta real de crédito para 
o pequeno empreendedor”, afirmou Cotait. 
“Esta parceria que formalizamos aqui hoje 
fará com que o crédito chegue à base da eco-
nomia, aquela que gera emprego e renda. É 
o crédito para o pequeno que fará com que o 
nosso país tenha uma recuperação exponen-
cial”, disse o presidente da Facesp.

“Durante a pandemia nós apoiamos os 
pequenos com linhas de crédito e criamos 3,5 

milhões de empregos em dois anos. Não me 
resta dúvidas de que o Brasil teve um desem-
penho extraordinário. Parabéns a todos por 
esta iniciativa”, reforçou o ministro Guedes.

Afif Domingos destacou que o crédito 
sempre foi o grande problema para que o 
livre empreendedorismo pudesse prosperar. 
“Hoje é um momento histórico, porque jun-
tamos um governo que criou a concorrência 
bancária, uma instituição financeira 100% 
digital, como a ACCredito, o Sebrae, com a 
assistência com o pré e o pós-crédito, e uma 
rede associativista para levar este recurso 
até a ponta”, disse. “Sem democracia eco-
nômica, a democracia política não existe”, 
finalizou.

“A falta de crédito sempre foi um sério 
problema para as MPEs, mas, mesmo com 
todas as dificuldades, de cada 10 empregos, 
oito são oriundos das MPEs”, ponderou o 
presidente do Sebrae nacional.“Estamos 
muito felizes em ter a oportunidade de par-
ticipar de um programa tão importante”, 
disse o vice-presidente da Facesp em Fran-
ca, João Cheade. “Tenho certeza que o que 
começamos aqui hoje, será estendido para 
todo o estado e, consequentemente, para 
todo o Brasil”, afirmou.

“Na ACCredito temos acompanhado 
muito de perto o dia a dia dos empreendedo-
res e as suas principais dificuldades para ob-
tenção do crédito.  Recursos existem, mas o 
acesso sempre foi um empecilho cruel para 
as micro e pequenas empresas. Esta união 
que formalizamos hoje é um passo impor-
tante para a evolução do sistema de crédito 
no Brasil”, finalizou o diretor-presidente da 
ACCredito.

Cadastro Positivo entra em nova fase e já reduz taxas de empréstimos.
A expectativa é pela inclusão de dados 

das contas de luz no cadastro até o fim de 
março. Também podem entrar informa-
ções das contas de gás, água e esgoto.

O Cadastro Positivo entra em nova fase, 
com a inclusão de dados das contas de luz 
até o fim de março. Há expectativa tam-
bém da entrada de informações das contas 
de gás, água e esgoto, além de dados so-
bre boas práticas ambientais, sociais e de 
governança (ESG, na sigla em inglês) de 
empresas, ainda em 2022.Para o Cadastro 
Positivo, quanto mais informações na base 
de dados, melhor, de modo a produzir uma 
análise mais eficaz do risco de crédito, ser-
vindo de alternativa à “lista de negativados” 
e beneficiando bons pagadores com melho-
res condições em empréstimos.

Até o final do ano passado, as avaliações 
praticamente só contavam com dados do 
sistema financeiro. Só em setembro, o Ca-
dastro Positivo passou a incluir dados das 
empresas de telecomunicações. Mesmo as-
sim, pesquisa do Banco Central e dos birôs 
de crédito, que transformam os dados em 
pontuação de risco de crédito, apontam re-

dução média de 10,4% nas taxas cobradas e 
melhora das notas, desde que a adesão pas-
sou a ser automática, em 2019.A Associação 
Nacional de Bureaus de Crédito (ANBC) 
contabiliza que os inscritos no Cadastro Po-
sitivo saíram de 6 milhões, em 2017, para 
mais de 100 milhões atualmente, sendo 95% 
pessoas físicas. A expectativa é de que o nú-
mero chegue a 150 milhões, com a inclusão 
das contas de luz, gás, água e esgoto.

Por outro lado, os pedidos para reti-

rada de dados somam 360 mil, segundo 
a Boa Vista, um dos quatro birôs regis-
trados pelo BC como gestores de banco 
de dados (GBDs) do Cadastro Positivo. 
“Com a entrada de informações de teleco-
municação, estimamos que 9 milhões de 
CPFs entraram no mercado, com a possi-
bilidade de ter acesso ao crédito. Bancos 
e empresas de varejo que vendem a crédi-
to não tinham acesso a essas pessoas. São 
pessoas que não são bancarizadas, mas 

Anúncio foi feito pelo presidente da 
Facesp, Alfredo Cotait Neto, durante 

cerimônia que contou com a participação 
do ministro da Economia, Paulo Guedes; 

do assessor especial do Ministério, 
Guilherme Afif Domingos; e do presidente 

nacional do Sebrae, Carlos Melles.

que têm emprego, pagam suas contas de 
telefone”, diz Dirceu Gardel, presidente 
da Boa Vista.

Mesmo que o cadastro não esteja com-
pleto, BC e os birôs já encontram efeitos 
positivos. Em pesquisa divulgada na quar-
ta-feira (19), com cerca de 2 mil consumi-
dores, a Boa Vista reportou queda média 
de 10,4%das taxas cobradas no crédito 
pessoal não consignado, mesmo resultado 
apontado para redução média do spread 
(diferença entre a taxa que o banco cobra 
do cliente e a que ele paga na captação dos 
recursos) nessas operações no relatório do 
BC de maio de 2021.

O BC comparou tomadores de crédito 
com pontuações baseadas no Cadastro Po-
sitivo com aqueles que ainda não estavam 
cadastrados no banco de dados. A queda 
média chegou a 15,9% para os tomadores 
com melhor nota.O presidente da ANBC, 
Elias Sfeir, avalia que o Cadastro Positivo 
também pode atenuar o aumento do cus-
to final dos tomadores de empréstimos ao 
atuar sobre os spreads bancários. “Cerca de 
35% do spread está ligado à inadimplên-
cia”, observa.
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NOVO CAOS À VISTA:
Marília registrou maior número de casos de 
dengue na região com quase 3.000 casos.

ACONTECE MARÍLIA I

Risco de infestação pelo mosquito transmissor 
da doença ameaça cidades vizinhas àquelas 

com alta contaminação.

Prestes a colapsar. A taxa de incidência de 
dengue na região, ou seja a quantidade de pes-
soas com a doença a cada 100 mil habitantes, é 
uma das mais altas do país. A doença é transmi-
tida pelo mosquito Aedes aegypti, assim como 
a zika e a chikungunya. A  paulista Tereza Cris-
tina de Souza, de 60 anos, foi vítima do Aedes 
aegypti por quatro vezes: teve dengue três vezes 
e pegou zika uma vez. 

Em todas as vezes, Tereza teve febre e ou-
tros desconfortos. “Fiquei ruim por uma sema-
na”, ela contou. A dona de casa também sen-
tiu dores nas juntas e na cabeça, além de boca 
amarga e vermelhidão no corpo. Quando pe-
gou zika, os olhos também ficaram vermelhos. 
Marília registrou o maior número de casos de 
dengue na região: foram 2.969, em 2021. Mas 
a maior incidência da doença foi em Oriente 
e Oscar Bressane, que tiveram muitos casos, 
considerando o número total de habitantes. A 
situação em Álvaro de Carvalho, Echaporã, Lu-
pércio e Garça também preocupa. 

O coordenador-geral de Vigilância de Arbo-
viroses do Ministério da Saúde, Cássio Peterka, 
explica que, hoje, mais de 70% dos casos de 

INDÚSTRIA DA MULTA:
De 15 de setembro até o final de 
dezembro, Emdurb aplicou 2.035 

multas arrecadando R$ 40 mil reais.

O apetite pela multa é voraz e o que nos 
causa indignação é a omissão das autoridades 
constituídas perante a esta aberração. Pasmem 
vocês leitores e leitoras, em apenas três meses 
e meio, a Empresa Municipal de Mobilidade 
Urbana (Emdurb) aplicou 2.035 multas ou em 
outras palavras, uma média de 19 multas por 
dia com o equivalente a quase R$ 40 mil em 
autuações por estacionamento em desacordo 

com as regras da Zona Azul.
No dia 15 de setembro do ano passado 

venceu o prazo para a população se adaptar ao 
sistema e passou a valer a autuação no valor de 
R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) para os motoristas em 
situação irregular.  Um importante detalhe é 
que não entram na conta eventuais multas do 
mesmo tipo aplicadas pela Polícia Militar.

Com isto, aindústria da multa está de vol-
ta graças a administração Daniel Alonso e 
Cicero do Ceasa. Para se ter ideia do absurdo 
em APENAS três meses e meio, o estaciona-
mento em desconformidade com as regras da 
Zona Azul em Marília gerou mais multas do 
que infrações registradas durante o ano todo, 
como dirigir veículo utilizando telefone celu-
lar (1.696 multas) e avançar o sinal vermelho 
do semáforo (1.684 multas). Isto acontece 
diante dos olhos inertes do poder legislativo 
municipal que, como medida paliativa ou de 
“EMBROMATION” como queiram, se con-
tenta com um simples requerimento ao invés 
de seguir o exemplo de outras cidades.

dengue se concentram em menos de 200 muni-
cípios do país. Mas ele lembra que isso não quer 
dizer que as cidades próximas não devam se 
preocupar “O vírus da dengue tem um potencial 
de distribuição geográfica muito rápida e muito 
grande”, informa Peterka. Por isso, a expansão 
é rápida principalmente em áreas vizinhas, re-
giões metropolitanas, acrescenta o coordenador.

SITUAÇÃO DO PAÍS
O Brasil registrou queda 42,6% no núme-

ro de casos prováveis de dengue entre 2020 
e 2021. No ano passado, foram notificadas 
543.647 infecções, contra 947.192 em 2020. Os 
dados são da Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde. Entre os casos de zika, 
houve uma pequena redução de 15%, passan-
do de 7.235 notificações em 2020 para 6.143 
em 2021. Já a chikungunya registrou aumento 
de 32,66% dos casos, com 72.584 em 2020 e 
96.288 no ano passado.

O sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) de Brasília, Claudio Maierovitch, 
destaca que 2020 foi um ano de muitos casos 
e, por isso, não se deve relaxar com a queda de 
contágios em 2021. “Mesmo não tendo havido 
aumento de um ano para o outro, essa não é boa 
comparação, uma vez que o ano anterior foi de 
números altos”, alerta.

CUIDADOS NECESSÁRIOS 
Devido às altas temperaturas e às chuvas abundantes, o verão é o período do ano em que os 

ovos eclodem e acarretam o aumento de infecção por dengue, chikungunya e zika. Por isso, fique 
atento às dicas para evitar a proliferação do mosquito: 
1. Vire garrafas, baldes e vasilhas para não acumularem água.
2. Coloque areia nos pratos e vasos de plantas.
3. Feche bem os sacos e lixo.
4. Guarde os pneus em locais cobertos.
5. Tampe bem a caixa-d´água.
6. Limpe as calhas. 

Não deixe água parada. Combata o mosquito todo dia.
Coloque na sua rotina. 
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O ÍNICIO DE UMA NOVA JORNADA:

Unimar realiza a primeira Colação de Grau dos 
cursos de  EAD (Ensino a Distância).

ACONTECE MARÍLIA II

A Universidade de Marília (Unimar) 
realizou a primeira Colação de Grau dos 
cursos de Ensino a Distância (EaD) e for-
mou novos profissionais dos polos de Marí-
lia, Vera Cruz, Garça, Lucélia e Presidente 
Prudente, os quais participaram de forma 
presencial, além dos polos de Curitiba (PR) 
e Ribeirão Cascalheira (MT), que colaram 
grau de forma remota. A cerimônia também 
foi realizada em Porto Alegre (RS) cele-
brando a conquista dos acadêmicos da pri-
meira turma dos polos localizados na região 
sul do país.

De acordo com o Diretor do Ensino a 
Distância da Unimar, Paulo Pardo, o mo-
mento foi emocionante. “Agora a adrena-
lina está baixando, mas foi muito intenso 
com a participação dospólos, com alunos e 
as famílias conectados. Por ser a primeira 
colação, a gente sempre fica com aquela an-
gústia, esperando dar tudo certo e atender 
as expectativas destes queridos alunos, mas 
foi uma grande emoção. Estou muito grato a 
Deus, principalmente, ao time da Unimar e 
a cada um dos alunos, porque sem eles não 
há Unimar ou EaD. É uma noite muito fes-
tiva e feliz com esta colação”, comemora.

A colação de grau é a cerimônia mais 
esperada por todo acadêmico que trilha a 
jornada da graduação. O momento marca 
o encerramento de um ciclo, em que houve 
a dedicação total para a conquista de uma 
profissão e, agora, dá início à caminhada da 
jornada profissional.

A formanda do curso de cosmética e 
estética da Unimar, Camila Sanches, disse 
estar honrada por ter feito parte deste mo-
mento. “Estou muito feliz e realizada, me 
sinto privilegiada por fazer parte da primei-
ra turma de estética e cosmética do ensino a 
distância da Unimar e poder viver este mo-
mento com a minha família, foi uma reali-
zação. A gente se esforça tanto, conciliando 
o estudo com o trabalho e a rotina pessoal, 
então realmente estar aqui é a realização 
de um sonho tanto para mim, quanto para 
eles”, conta.

Outra formanda que estava muito emo-
cionada foi Mariana Pereira de Brito, ela 
cursou Gestão de RH e, atualmente, traba-
lha no comercial da Unimar EaD, vaga con-
quistada por meio do conhecimento obtido 
no curso. Para ela, foi um momento único a 

Colação de Grau. “Estou muito feliz e emo-
cionada, porque conquistar minha carreira 
foi a realização de um sonho, meu coração 
está batendo a mil por hora, não tenho pala-
vras para descrever a felicidade do momen-
to”, declara.

Ainda segundo Mariana, a trajetória não 
foi fácil, mas ela se adaptou e lutou para 
conquistar a carreira. “Foi um desafio, por-
que é preciso esforço, definição de horários 
e metas de estudo, mas tem a vantagem de 
ser em casa. Como tenho um filho peque-
no, caso fosse presencialmente eu não teria 
como cursar a graduação. A Unimar EAD 
foi uma oportunidade única, eu sou suspeita 
para falar, mas quando a minha mãe, uma 
mulher que não teve a oportunidade de es-
tudar me abraçou e disse que tem muito or-
gulho de mim, além do meu filho dizer que 
sou a melhor mãe do mundo, foi muito emo-
cionante, eu só tenho a agradecer ao EAD, 
estou muito feliz”, enfatiza.

A primeira turma da graduação teve 
como nome de turma o Dr. Márcio Mesqui-
ta Serva e os primeiros profissionais forma-
dos na modalidade à distância receberam 
das mãos da Pró-reitora de Pesquisa, Pós-
-graduação e Ação Comunitária da Unimar, 
Fernanda Mesquita Serva, o tão sonhado 
diploma.

Segundo a Pró-reitora, este foi um mo-
mento inesquecível para a Unimar. “Dia 
histórico para a Universidade de Marília, 
em que a nossa primeira turma de formados 
na modalidade a distância, a turma chamada 
Márcio Mesquita Serva, recebeu a diploma-
ção. Foi uma alegria e, neste momento, só 
temos de comemorar e relembrar de um so-
nho que começou lá atrás, há dois anos, e já 
é uma realidade”, destaca.

Ainda segundo a Fernanda, a Universi-
dade de Marília se orgulha pela qualidade 
da educação ofertada a todo país. “Optamos 
em ofertar de forma excelente a educação 
a distância, que a gente ressalta que é sem 
distância. Isso porque, a gente tem olho no 
olho, contato físico e, mesmo que seja pe-
las plataformas, os alunos têm onde buscar 
orientação.

Então, a gente deseja que eles retornem 
para os espaços da Unimar e para os Polos e 
aproveite tudo que a Unimar oferece para o 
crescimento profissional”, finaliza.
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A Prefeitura de Maricá, no Rio de Janei-
ro, informou que a cidade será a primeira do 
Brasil a fabricar ônibus híbridos.

O projeto será realizado em parceria 
com a UFRJ (Universidade Federal do Rio 
de Janeiro). Em nota, a Prefeitura informou 
que o objetivo é ser referência na utiliza-
ção dos veículos que irá renovar a frota dos 
ônibus tarifa zero, conhecidos como “ver-
melhinhos”, que circularão sem emissão de 
carbono.Desta forma, o projeto trará para a 
cidade três tipos de transporte coletivo elé-
trico híbridos: ônibus de hidrogênio, de eta-
nol e puramente elétrico.

O desenvolvimento é realizado Coppe/
UFRJ, por meio de parceria com a Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico, o 
ICTIM (Instituto de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Maricá) e a EPT (Empresa Pú-
blica de Transportes).

ROYALTIES
Segundo a Prefeitura, o projeto vai per-

mitir que Maricá tenha participação intelec-
tual na tecnologia, o que resultará no rece-

Maricá (RJ) será primeira 
cidade do Brasil a fabricar 

ônibus híbridos.

COLOCANDO A CASA EM ORDEM: 
Presidente Prudente (SP) anuncia chegada de 

mais sete ônibus totalizando 62 nas linhas.

A Prefeitura de Eusébio (CE) lançou 
um aplicativo que mostra o horário de che-
gada dos ônibus municipais. O lançamento 
foi realizado por meio da AMT (Autarquia 
Municipal de Trânsito). Por meio da fer-
ramenta Meu Ônibus TRUE, o usuário do 
transporte gratuito do município pode saber 
o momento exato que o TRUE vai chegar 
na parada mais próxima.

Em nota, o presidente da AMT, Lau-
ro Leite, explica que com esse aplicativo, 
o usuário poderá organizar melhor seus 
trajetos, sem precisar aguardar muito nas 
paradas de ônibus. Confira o passo a pas-
so divulgado pela Prefeitura para utilizar o 
aplicativo:

Para ter acesso a esse novo serviço é 

NOVIDADE:
Prefeitura de Eusébio (CE) 
lança aplicativo que mostra 

horário de chegada dos ônibus.

só baixar o Aplicativo Meu Ônibus TRUE 
gratuitamente pela PlayStore (Sistema An-
droid) ou Apple Store (Sistema IOS). Ao 
clicar no ícone do aplicativo, o celular deve 
estar com a função GPS ligada para que o 
sistema funcione. Caso não esteja, o próprio 
APP avisa. Em seguida, o aplicativo busca 
os pontos de parada mais próximos da loca-
lização do usuário e mostra a listagem.

O passo seguinte é o usuário selecionar 
o ponto de parada desejado. O aplicativo en-
tão apresenta a lista de ônibus que está em 
trajeto e o tempo que levará para chegar ao 
local. O usuário pode então escolher o ôni-
bus que deseja e clicar nele, o sistema mos-
tra o trajeto que ele fará e o local exato onde 
ele se encontra.

bimento de royalties da patente dos ônibus, 
que serão produzidos em linha de monta-
gem instalada no próprio município.

“O desenvolvimento dos ônibus é um 
marco importante na construção de uma 
Maricá do presente que dialoga com pers-
pectivas de futuro. Isso garante novas opor-
tunidades para a cidade e reforça as políticas 
de mobilidade urbana inovadoras, que vem 
sendo a marca do município ao longo da úl-
tima década”, disse o prefeito Fabiano Hor-
ta, em nota.

PREVISÃO DE OPERAÇÃO
Ainda de acordo com a Prefeitura, a pre-

visão é de que ainda no primeiro semestre de 
2022 um protótipo do Vermelhinho Sustentá-
vel já esteja circulando pelas ruas de Maricá.

Após a fase de testes, que se estenderá 
por 24 meses, a cidade fará a escolha por 
uma ou mais das três tecnologias em experi-
ência, avançando no processo de descarbo-
nização da frota municipal.

“Vamos aproveitar as possibilidades 
que temos com os recursos dos royalties 
do petróleo para pensarmos no momento 
posterior, tanto no aspecto ambiental como 
econômico. Buscamos diversificar a econo-
mia local e criar arranjos produtivos com 
novas tecnologias, gerando emprego e ren-
da independentes de variações do petróleo. 
Os ônibus híbridos são a porta de entrada 
para essa política de estudos, produção de 
matéria prima e industrialização”, afirmou o 
secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Igor Sardinha, em nota.

ferença do sistema atual com o da empre-
sa anterior.

No caso dos idosos que ainda não fize-
ram a carteirinha, estes continuam com uso 
garantido do transporte gratuito. “Idosos 
com mais de 65 anos têm o passe gratuito 
garantido por lei, e não é necessário ter pres-
sa para fazer o novo cartão. A nossa orienta-
ção é que os idosos deem a preferência aos 
demais públicos, e continuem utilizando o 
transporte com a apresentação do documen-
to com foto (RG)”, explicou o gerente da 
Sou Prudente.

O aplicativo da Sou Prudente já está 
disponível, mas ainda está em processo de 
implantação de dados. Nos próximos dias, 
garante Santana, as linhas serão atualizadas 
e assim será possível acompanhar o trans-
porte coletivo em tempo real. QUANTA 
DIFERENÇA !!!!

Enquanto os usuários do transporte co-
letivo de Marília se aglomeram para se lo-
comover ao trabalho justamente por falta 
de ônibus de PULSO por parte da adminis-
tração municipal e Emdurb, a Prefeitura de 
Presidente Prudente, distante 175 quilôme-
tros, informou no ultimo dia 10 de fevereiro 
de 2022, que a partir deste fim semana, isto 
mesmo, a partir do final do semana, quan-
do normalmente na terrinha RETIRAM OS 
CARROS, o municípioprudentino terá mais 
sete ônibus para o sistema de transporte co-
letivo de passageiros.

Com mais esses ônibus, a frota passará 
dos atuais 55 veículos para 62. Os novos 
veículos irão operar nas linhas e horários 
de maior fluxo de passageiros.A prefeitura 
atribui a informação ao gerente da empresa 
“Sou Prudente”, Marcelo Santana, que ope-
ra atualmente na cidade.

“Sou Prudente” é a marca fantasia da 
Sancetur, que passou a operar na cidade 
desde dezembro de 2021, quando passou 
por processo de contratação emergencial. 
Ela assumiu no lugar da Prudente Urbano 
(CompanyTur Transportes e Turismo Ltda 
/ Pruden Express).

O gerente da empresa falo também 
da bilhetagem eletrônica, que desde o 
início dos cadastros já chegou a 11.775 
usuários. Esse total abrange 4.856 car-
tões para os alunos da rede municipal e 
estadual (passe social); 4.476 para quem 
possui vale-transporte; 1.212 idosos; 469 
usuários comuns; e o restante para pes-
soas com deficiência, acompanhantes e 
estudantes universitários.Santana alertou 
que o validador exige que o passageiro 
aguarde alguns segundos para a leitura 
completa do cartão, isso por conta da di-

Frota passará dos atuais 55 
veículos para 62, e todos irão 

operar nas linhas e horários de 
maior fluxo de passageiros.
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O uso de câmeras de monitoramento
nos condomínios é cada

vez mais comum.

O objetivo é registrar a movimentação de pes-
soas nas áreas internas para coibir a ocorrência de 
delitos, como furtos. Por meio da gravação das 
imagens, é possível identificar os responsáveis e 
realizar a devida punição ou denúncia aos órgãos 
públicos responsáveis.

No entanto, a exposição da imagem das pes-
soas que circulam nas áreas comuns dos prédios é 
alvo de muita discussão. Afinal, quem faz a ges-
tão dessas imagens? Quem pode acessar câmeras 
de segurança do condomínio, em que momento, 
por qual motivo e com que finalidade?

É um assunto que envolve questões jurídicas 
e devem ser discutidas no âmbito do condomínio. 
É permitido por lei? Qual a regra nesses casos? 
Vamos esclarecer neste post como o síndico pode 
lidar com o pedido dos condôminos para acessar 
as gravações de câmeras de segurança.

Acessar câmeras de segurança: o que diz a lei
A legislação brasileira é bem clara quanto à 

proteção da privacidade e ao direito de imagem 
dos cidadãos. Podemos pegar como referência 
tanto a Constituição Federal quanto o Código Ci-
vil. Confira o que diz cada fonte.

CUIDADO:
O morador pode acessar câmeras de segurança do condomínio?

Constituição Federal Art. 5°
A Constituição prevê que está garantido o direi-

to de resposta proporcional à ofensa, além de uma 
indenização por dano material, moral ou à imagem. 
Isso se aplica às gravações das câmeras de seguran-
ça. Além disso, a Carta Magna determina que são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 
– mais uma vez – a imagem das pessoas. Em caso 
de violação desses direitos, está garantida a indeni-
zação por dano material ou moral.

Código Civil Art. 20
O Código Civil também aborda a questão 

do uso da imagem pessoal. A divulgação de tex-
tos, transmissão da palavra ou publicação, assim 
como a exposição da imagem, sem autorização, 
devem ser proibidas.

Perceba que o Código Civil permite o enten-
dimento de que, se for preciso, a imagem pode ser 
divulgada, desde que em condições especiais ou 
com autorização.

No caso da legislação estadual ou municipal, 
o síndico deve conferir se há algo específico nes-
se sentido. Na cidade de São Paulo, por exemplo, 
existe a Lei 13541/03 que determina a obrigato-
riedade de se instalar um aviso que o ambiente 
está sendo filmado. O administrador do prédio 
deve checar se há alguma determinação a respeito 
em seu estado ou município.

Morar com a família em condomínio 
tem muitas vantagens. Veja a seguir 

algumas delas!

Grande parte dos brasileiros, quando 
deseja adquirir a casa própria, a primeira 
coisa que vem à cabeça é sobre segurança 
e conforto, duas coisas que morar em con-
domínio pode oferecer.Morar com a família 
em condomínio pode ser bem atrativo por 
conta das vantagens que se pode encontrar. 
Isso porque, segundo pesquisas sobre segu-
rança pública, a violência tem crescido mais 
a cada ano.

Por isso, buscar um condomínio fechado 
pode ser uma das melhores opções para ofe-
recer segurança a sua família e aumentar a 
qualidade de vida.Hoje trouxemos algumas 
vantagens de morar com a família em con-
domínio para que você entenda um pouco 
mais. Confira a seguir!

Vantagens de morar em
condomínio com a família

preocupações já norteiam nosso dia a 
dia, e por isso, quanto mais conforto e segu-
rança pudermos oferecer para a nossa famí-
lia e para a nossa casa, melhor.

Veja a seguir algumas vantagens de 
morar em um condomínio com a sua 

família:

Segurança
Com certeza essa é a primeira vantagem 

de morar com a família em um condomínio. 

VISÃO FUTURISTA:

4 vantagens de morar com a família em condomínio.

Quando falamos sobre segurança, precisa-
mos escolher um bom lugar para residirem.
Morar em condomínio traz essa vantagem. 
Você pode sair de casa para trabalhar, passar 
o dia fora e inclusive viajar sem se preocupar 
com o que pode acontecer com a sua casa.

Quando você mora em condomínio com 
sua família e tem a oportunidade de viajar, 
você não precisa se preocupar com a sua 
residência, e pode focar em outras questões 
como a criação do roteiro, seguro de via-
gem, quais passeios fazer e onde ficar, por 
exemplo. Com isso, morar em condomínio 
traz uma segurança maior justamente pela 
vigilância constante que se pode ter.

Privacidade
Outra vantagem de morar em condo-

mínio é poder ter privacidade. Se você está 
procurando por esse ponto, essa pode ser a 
melhor escolha para você.Em condomínios 
você não se preocupa com visitas inespera-
das e nem com vendedores batendo à sua 
porta, já que todas as pessoas passam pela 
portaria antes mesmo de entrar na sua casa.

Praticidade
Outro ponto positivo de morar com a fa-

mília em condomínio é a praticidade que ele 
oferece nos serviços. Isso porque o quadro 
de funcionários que trabalha no condomínio 

pode cuidar de questões como instalações, 
fazendo com que você não precise se preo-
cupar com isso.

Quando você mora em residências inde-
pendentes, quando algum problema relacio-
nado à estrutura da Muitas sua casa apare-
cer, você precisa ir atrás de empresas, fazer 
orçamentos e contratar pessoas.No condo-
mínio isso não acontece, já que os próprios 
funcionários também cuidam dessa parte. A 
resolução dos problemas acontece de ma-
neira muito mais prática, rápida e eficaz, e 
os serviços são todos de qualidade.

Comodidade

Esta é mais uma vantagem de morar 
com a família em condomínio. Ter um 
lugar para você descansar, ter paz e ao 
mesmo tempo momentos de lazer, são re-
alidades de quem mora em condomínio.
Isso porque, na grande maioria dos con-
domínios, você conta com áreas de lazer, 
com quadras de futebol e campos, churras-
queira e piscina para curtir com toda a sua 
família em um só lugar, sem precisar se 
deslocar para isso.

Todos esses serviços estão inclusos no 
valor mensal que você paga à empresa res-
ponsável por cuidar e gerenciar o condo-
mínio que você vive.Morar com a família 
em um condomínio pode trazer diversas 
vantagens, e todas as citadas acima são para 
atender as necessidades que vocês possuem. 
Por isso, vale a pena pesquisar e levar em 
consideração essa opção de moradia.

Gravações das câmeras de segurança:
qual a finalidade?

A instalação de câmeras e circuitos fechados 
de TV (CFTV) nos condomínios é, geralmente, 
motivada por questões de segurança. Isso quer 
dizer que a finalidade desses equipamentos é pre-
servar o patrimônio e a vida dos moradores e fun-
cionários que frequentam o ambiente.

Sendo assim, por ser algo tão estratégico, o 
mais indicado é que o acesso às gravações das câ-
meras fique restrito ao síndico e ao conselho. Para 
garantir essa condição, vale definir no regimento 
interno quem são as pessoas autorizadas a visua-
lizar as imagens, em quais situações o condômino 
tem direito de checar as gravações e também as 
normas para fazer essa solicitação.

Isso é válido para evitar conflitos com mora-
dores que desejam conferir as imagens por moti-
vos pessoais. Um caso bastante comum é condô-
mino pedir para ver as gravações para constatar 
infidelidade conjugal, o que foge totalmente à 
finalidade da instalação dos equipamentos.

Outra motivação comum é pedir o acesso para 
averiguar o uso de tóxicos pelos vizinhos, casos de 
agressão ou outro tipo de situação que possa se con-
figurar em contravenção penal. Nesses casos, o con-
dômino deve fazer uma solicitação formal ou, em 
casos mais graves, com requerimento de delegado 
ou outro órgão por meio de ordem judicial.

Crie regras claras para os condôminos
A decisão sobre a instalação das câmeras no 

condomínio passa por decisão em assembleia. 
Sendo assim, a determinação de quem terá acesso 
às imagens e às gravações deve ser acordada nes-
sa mesma instância.

Convoque uma assembleia para definir quem 
terá o direito a visualizar as imagens e quem po-
derá acessar as gravações das câmeras de segu-
rança para que fique claro a todos que a finalida-
de do equipamento não será o monitoramento da 
vida alheia, e sim, a preservação da integridade 
do patrimônio e da vida das pessoas.

Importante destacar que não se deve insta-
lar câmeras em áreas privadas, como banheiros 
e vestiários, caso o condomínio os ofereça. Da 
mesma forma, é recomendável ter bastante cui-
dado ao monitorar áreas de convivência, como 
piscina, salão de festas, churrasqueira, brinque-
doteca, etc, que possam expor moradores e causar 
constrangimentos.

Essas imagens de ambientes de lazer, se re-
gistradas, devem ser acessadas em locais fecha-
dos e discretos. Nesses casos, vale estabelecer as 
regras em conjunto com os moradores. Uma vez 
que o salão de festas está alugado para um condô-
mino, passa a ser seu ambiente privado, como se 
fosse seu apartamento, sendo assim, restrito a ele 
e seus convidados.
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Assim como roupas de banho para quem 
vai à praia, ou tênis confortáveis para cami-
nhadas em montanhas, a precaução contra a 
Covid-19 é um item que não pode ficar de 
fora da mala de quem pretende viajar duran-
te a pandemia.

“A pandemia ainda não acabou, como 
mostram os números de casos e reinfecções, 
mesmo entre vacinados. Por isso, não é o 
momento de relaxar”, afirma Flávia Bravo, 
coordenadora médica do Centro Brasileiro 
de Medicina do Viajante e diretora da So-
ciedade Brasileira de Imunizações.

Para ela, os cuidados básicos de sem-
pre (máscara no rosto, álcool gel nas 
mãos e olho nos protocolos sanitários) 
continuam valendo. Mas há outros passos 
importantes a serem seguidos para uma 
viagem mais tranquila na pandemia. A 
seguir, confira 15 deles.

1 - Escolha destinos com
atividades ao ar livre

Prefira lugares onde você possa relaxar 
ou se divertir em ambientes abertos , em 
contato com a natureza, seja no campo, na 
montanha ou no litoral. Mas mesmo em am-
bientes assim, é necessário tomar cuidado 
com pontos que reúnam uma quantidade 
muito grande de gente.

2 - Escolha datas menos concorridas
Mesmo praias ou trilhas nas montanhas 

costumam ficar cheias em fins de semana, 
feriados ou períodos de férias escolares. 
É o que acontece, por exemplo, em mui-
tos destinos na Região dos Lagos, no Rio. 
Portanto, se puder, considere buscar locais 
também fora da alta temporada ou no meio 
da semana.

3 - Experimente lugares “alternativos”
Também para fugir de aglomerações, 

dê chance a destinos menos badalados, 
mas com atrativos parecidos. São Miguel 
dos Milagres e Porto de Pedra, no litoral de 
Alagoas, costumam estar mais vazios que a 
vizinha Maragogi, e as piscinas naturais são 
igualmente belas.

4 - Viagens mais curtas para destinos
mais próximos

As viagens mais próximas de casa, num 
raio de até 400km, permitem o retorno mais 
rápido, em caso de necessidade. Neste caso, 
veículos particulares ou alugados podem ser 
uma opção, por oferecerem mais segurança 
para os viajantes de um mesmo grupo e re-
duzirem o contato com desconhecidos.

5 - Compre seus bilhetes on-line
Para não entrar em filas desnecessárias 

em guichês de rodoviárias ou bilheterias de 

Veja 15 dicas para viajar na pandemia sem sustos.

atrações turísticas, como parques e museus, 
tente sempre comprar seus tíquetes pela in-
ternet, com antecedência. E não se esqueça 
de imprimir o documento ou baixá-lo em 
seu celular antes de sair de casa.

6 - E adiante o check-in pela internet
Da mesma maneira, para evitar aglo-

merações e ganhar tempo nos aeroportos, 
faça o check-in dos voos com antecedên-
cia. O mesmo vale para a chegada ao ho-
tel: cada vez mais estabelecimentos vêm 
adotando o check-in antecipado. É o caso, 
por exemplo, do Le Canton, em Teresó-
polis, do Iberostar Bahia, na Praia do For-
te, e do grupo Accor.

7 - Use sempre máscara, da
forma correta

A proteção facial ainda é a principal bar-
reira para o SARS-Cov-2. Por isso, não des-
cuide do uso correto e frequente da máscara. 
Dê preferência às dos tipos PFF2 ou N95. 
Se for viajar de avião ou ônibus, leve na 
bagagem de mão máscaras suficientes para 
realizar uma troca a cada duas ou três horas. 
Use sempre a máscara quando estiver cir-
culando em locais públicos, como parques, 
centros comerciais e atrações turísticas. E 

quando precisar tirá-la para comer ou beber 
algo, ou mergulhar na água, tente fazê-lo 
mantendo uma distância segura de outros.

8 - Redobre os cuidados dentro do avião
Além de manter a máscara no rosto o 

tempo todo, evite circular muito dentro do 
avião durante o voo. Não se levante para 
conversar com pessoas em outras poltronas, 
nem fique muito tempo parado na porta do 
banheiro. Seja em viagens nacionais ou in-
ternacionais, vale se precaver e levar tam-
bém seu próprio entretenimento de bordo, 
como livros, filmes e séries já baixados em 
tablets e celulares.

9 - Atenção às medidas de
segurança de hotéis

Prefira hotéis, pousadas e hostels que 
tenham algum certificado de segurança sa-
nitária, como o selo Turista Responsável, 
do Ministério do Turismo, Safe Travels, do 
Conselho Mundial de Viagens e Turismo, 
ou similares de outros órgãos estaduais ou 
municipais. É importante que eles sigam 
protocolos como limpeza reforçada, uso de 
máscaras por parte dos funcionários, distri-
buição de álcool gel e adaptações nos servi-
ços de alimentação, entre outros.

10 - Atenção também na hora do passeio
Agências de viagem, operadoras de tu-

rismo receptivo e prestadores de serviço 
também podem ter certificados de seguran-
ça sanitária. Durante o passeio, não descui-
de de sua própria proteção, usando máscara, 
higienizando constantemente as mãos e evi-
tando muito contato em geral.

11 - Precaução na hora de comer fora
Nos casos de viagem em grupo e em fa-

mília, por exemplo, pode ser interessante se 
precaver e, antes de sair de casa ou do ho-
tel, preparar um lanche para comer durante 
o dia, evitando parar em postos de alimen-
tação na rua. Isso vale para um passeio ou 
uma viagem de ônibus ou barco. Ou mesmo 
para uma boquinha no aeroporto, antes ou 
depois do voo, já que não é permitido comer 
dentro do avião.

12 - Prefira reservas que permitam
remarcações

A onda de cancelamentos de voos pro-
vocada pela variante Ômicron comprovou 
o quão imprevisíveis as coisas podem ser 
numa pandemia. Por isso, dê preferência 
a categorias de passagens aéreas ou de 
reservas de hotéis que permitam cance-
lamento ou remarcação sem custo. Prin-
cipalmente agora, quando a lei especial 
que protegia os consumidores de cance-
lamentos provocados pela pandemia não 
está mais em vigor.

13 - Fique atento às condições locais
Pesquise bem como está a taxa de trans-

missão do vírus ou o número de casos no 
destino escolhido. Se a situação estiver 
descontrolada, considere mudar de planos. 
Vale também se informar sobre o índice de 
vacinação da população local e as taxas de 
ocupação de leitos, o que pode indicar futu-
ros problemas caso precise recorrer a hos-
pitais ou postos de saúde durante a viagem.

14 - Esteja com a vacinação
sempre em dia

Em muitos lugares, o comprovante de 
vacinação é exigido na entrada de lojas, 
bares, restaurantes, cinemas, teatros, aca-
demia e outros locais públicos, assim como 
em eventos que reúnam grande quantidade 
de gente. No entanto, mesmo que o desti-
no escolhido não faça qualquer exigência, 
a proteção conferida pelos imunizantes é 
fundamental, e uma garantia a mais de se-
gurança para o seu passeio.

15 - Não viaje se estiver com sintomas
É óbvio, mas precisa ser reforçado. Se 

apresentar algum sintoma gripal, como 
coriza, garganta arranhando, tosse, espir-
ro, febre, dor de cabeça e cansaço, fique 
em casa. Deixe para viajar quando estiver 
se sentindo melhor e sem risco de conta-
minar outros.

Nova onda de casos é prova de 
que cuidados básicos e atenção a 
detalhes ainda são fundamentais.
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VITRINE

A polêmica do lançamento da música 
de Marília Mendonça eNaiara Azevedo se-
gue em alta. Depois da decisão da equipe 
da cantora e sister do ‘BBB 22’ de lançar 
a música sem autorização prévia da família 
da sertaneja morta em novembro de 2021, a 
Som Livre se pronunciou sobre o feat.

Em nota, a gravadora das sertanejas 
esclareceu que houve o pedido de libe-
ração da música, mas que ainda não foi 
autorizada. “A Som Livre esclarece que 
pedidos de autorizações para lançamen-
tos de parcerias envolvendo seu cast são 
avaliados e autorizados em comum acor-
do com o escritório de cada artista. As 
circunstâncias trágicas da morte da Ma-
rília Mendonça naturalmente fazem deste 
um caso atípico”, diz a nota.

“O pedido de autorização da faixa ‘50 
por Cento’ foi recebido pela Som Livre e 
segue em avaliação junto ao escritório e, 
desde ontem, também com a família da Ma-
rília”, completa a nota da gravadora.

Gravadora diz que analisa liberação de música de Naiara e Marília.
Entenda a polêmica

Antes de entrar no ‘Big Brother Brasil’, 
Naiara Azevedo comentou que tem um sin-
gle para lançar durante a participação no re-
ality, em conjunto com Marília Mendonça. 
João Gustavo, irmão de Marília, comentou a 
fala de Naiara sobre o assunto. 

“Todo mundo já sabia que você entraria 
no BBB pra se promover, e eu sei que você 
não vai tirar o nome da minha irmã da boca, 
então eu vou fazer de tudo pra que você não 
fique dentro da casa”, disse João Gustavo. 
E olha que o desejo do mano acabou acon-
tecendo. 

“Eu não vou aceitar não gente, ninguém 
vai ganhar em cima dela não”, completou no 
Twitter. Logo depois, a equipe de Naiara in-
formou que a gravadora da artista informou 
que o feat seria autorizado ainda neste mês 
de fevereiro de 2022. O pronunciamento foi 
respondido pela família de Marília Mendon-
ça, que afirmou não ter sido procurada pelos 
agentes de Naiara.

Após as inúmeras polêmicas nos bas-
tidores, o futuro da franquia de filmes de 
ação, Velozes e Furiosos, finalmente parece 
estar se acertando. Isso porque ao fim de ja-
neiro, uma notícia pegou a todos os fãs da 
saga de surpresa: Jason Momoa, ator res-
ponsável por viver o Aquaman no Universo 
Cinematográfico da DC, estará presente em 
Velozes e Furiosos 10.

A escalação do ator para o papel vem 
em contramão à recusa de The Rock, que se 
negou a voltar aos longas após a famigerada 
rixa com Vin Diesel. Em dezembro do ano 
passado, o astro chegou a acusar Diesel de 
ser manipulador, em uma discussão que en-
volveu até a morte de Paul Walker.

A partir daí, o intérprete de DominicTo-
retto, que além de atuar também trabalha na 
produção da franquia, resolveu correr atrás 
de outra figura forte — literalmente — de 
Hollywood, chegando ao nome de Momoa.

QUAL SERÁ O PAPEL DE 
JASON MOMOA EM VELOZES E 

FURIOSOS?
Apesar de todo o burburinho com a che-

gada de uma das estrelas de Game ofThro-
nes para o elenco, ainda não sabemos qual 
será a natureza do papel do ator. Especula-
-se entre os fãs que ele viverá um novo vilão 
da franquia — ou talvez um anti-herói, da 
mesma forma que Dwayne fazia. Outras te-
orias vão de encontro a Momoa ser mais um 
irmão perdido da família Toretto, aparecen-
do para ficar de vez na trama.

Especulações à parte, uma coisa é cer-

Velozes & Furiosos 10: Jason Momoa, novo contratado, 
dá a Vin Diesel o que The Rock nunca poderia oferecer.

ta; Jason Momoa tem a entregar algo que 
The Rock jamais conseguiria: versatilidade 
(errou quem pensou em cabelo). Se formos 
parar para analisar, Johnson sempre foi o 
ator perfeito para viver o mal-encarado Ho-
bbs, contudo, levando em consideração que 
os próximos filmes desejam explorar hori-
zontes além do embate viril Toretto-Hobbs, 
Dwayne não tem muito o que contribuir para 
franquia, e é aí que Momoa pode brilhar.

Som Livre afirma que pedido para liberar dueto das sertanejas foi recebido, mas 
segue em avaliação.

Com o astro de Aquaman substituindo Dwayne Johnson, Velozes e Furiosos ganha um um novo rosto para seu décimo capítulo.
Sendo um ator mais polivalente, torna-

-se possível que Jason consiga interpretar 
um personagem de maior profundidade, 
rompendo com uma existência limitada à 
sombra de Dom. Para alguns filmes, esta 
persona era exatamente o que a franquia 
precisava, porém, há um momento em que 
as coisas acabam se saturando.

E se o nosso Aquaman será mais um 
Hobbs ou não, só o tempo pode dizer, 

mas uma coisa é certa: a escalação de 
Jason Momoa funciona como uma decla-
ração de guerra após a negativa de The 
Rock à saga. Com Momoa, Velozes e 
Furiosos não só desembarca uma estre-
la mundialmente famosa que liderou um 
dos filmes de maior sucesso do DCEU 
até hoje, como também responde a John-
son com uma espécie de “não precisamos 
mais de você”.
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SINAIS DE ALERTA:
Conheça os 4 sinais de que você está sendo traída.

Relacionamentos devem ser baseados 
na confiança, certo? Mas como saber se essa 
confiança está sendo respeitada ou não? O 
escritor Marcos Bulhões afirma que a trai-
ção é um dos problemas mais antigos da hu-
manidade. “Dante Alighieri já tratava deste 
assunto como o pior dos pecados e um cas-
tigo”, explica ele.

Com isso, Marcos enumera algumas di-
cas para você ficar atenta e, assim, reconhe-
cer e lidar com esse problema. Veja só:

Instinto
No caso das mulheres, o escritor acre-

dita que elas têm um forte instinto, ou seja, 
uma percepção nem sempre baseada no ra-
cional, mas resultado da sensibilidade aflo-
rada, como muitas histórias mostram. 

Entretanto, é necessário separar instinto 
e insegurança. Bulhões explica que o ciúme 
não tem qualquer valor moral para a relação 
além do desgaste. Um exemplo é ter ciúmes 
de uma amiga de infância do seu namorado 
com quem ele nunca teve qualquer compor-
tamento romântico. Se ele jamais a tratou 
como trata você e nunca houve qualquer si-
nal de traição, será que tem embasamento? 
Nesse caso, pode ser apenas ciúmes.

O sinal de alerta deve soar se você ob-
servar que ele tem com outra mulher as 
mesmas atitudes que teve com você para 
conquistá-la. “Os olhos não mentem, e per-
der o contato visual e a intimidade é um for-

te indício de que o amor não é cego, mas foi 
cegado”, diz ele.

Ele/ela esconde você
Sem uma justificativa plausível, ele ou 

ela não apresenta você aos amigos, não pos-
ta fotos de vocês juntos e se apresenta como 
solteiro ou solteira nas redes sociais. “Quan-
do o outro se apresenta como solteiro é por-
que está em busca de outras pessoas, mesmo 
que inconscientemente, ou já tem alguém”, 
enfatiza Marcos. 

Falta de intimidade
Intimidade é carinho, afeto, suporte 

emocional, demonstrações com gestos e pa-
lavras. Se seu parceiro ou parceira passou a 
ter menos gestos de carinho, como abraços 
e beijos, ou tem parado de compartilhar in-
timidades e conversas mais profundas, pode 
ser que ele ou ela esteja fazendo isso com 
outra pessoa.

Nem sempre a pessoa que deixa de pro-
curar a outra está traindo, pode ser apenas 
uma fase ruim relacionada a outros motivos, 
mas quase sempre quem trai deixa de procu-
rar o parceiro, segundo o escritor.

Ameaças constantes de rompimento
Se na primeira briguinha o outro já dis-

para que quer terminar, mostra um desejo de 
realmente fazê-lo. “Isso mostra a seriedade 
com que ele ou ela leva o relacionamento. 
Se por qualquer coisa esse assunto surge, é 
porque não sentirá qualquer abalo sem você. 
O término não deve ser uma ameaça, muito 
menos um projeto, término é desistência, e 
a gente não desiste do que ama, a gente de-

Nunca é demais repetir: o uso do pre-
servativo não apenas como método contra-
ceptivo , mas para evitar infecções sexual-
mente transmissíveis (ISTs, antigamente 
chamadas de DSTs) como o HIV e o HPV, 
um dos principais responsáveis pelo de-
senvolvimento do câncer de colo de útero 
. Contudo, mesmo no sexo seguro existe o 
risco da camisinha se romper durante o ato. 
Nessas horas, é necessário tomar algumas 
providências.

Em alguns casos, como o de Iara*, 22, 
jornalista, a confiança no parceiro basta para 
que nenhuma decisão seja tomada. No caso 
dela, a camisinha estava furada, mas os ris-
cos são os mesmos. “Eu só descobri porque 
estava gozada, mas como era com o meu ex, 
não fiz nada. Tomei pílula do dia seguinte 
e fiquei pensando nas DSTs, mas como era 
namorado, acabei confiando”, conta.

Mesmo que a confiança no parceiro seja 
uma questão, é importante fazer tomar as ati-
tudes corretas para prevenir qualquer doença 
ou gravidez indesejada. Giórgia Lauriano 
Pasquali, ginecologista e colaboradora da 
Plataforma Sexo sem Dúvida, conta que para 

PEP e PDS: saiba o que fazer se a camisinha estourou.
evitar a gravidez, énecessário tomar a pílula 
do dia seguinte (PDS) caso a paciente não 
use qualquer outro método anticoncepcional. 

“A pílula do dia seguinte não deve ser um 
método que a gente utiliza com frequência, 
porque é uma carga hormonal mais alta, mas 
ela pode ser usada então para essas emergên-
cias. O ideal é que, apesar de chamar pílula 
do dia seguinte, ela seja tomada o quanto 
antes. Então, o ideal é nas primeiras vinte e 
quatro horas ou até setenta e duas horas pós 
sexo”. A pílula pode ser comprada em qual-
quer farmácia sem prescrição médica. 

Para não contrair qualquer IST, a gine-
cologista explica que existe um protocolo 
que pode ser realizado no SUS ou em con-
sultórios de saúde privados. Ele consiste em 
exames e o acompanhamento da paciente, 
que são feitos após a exposição.  O PEP 
(Profilaxia Pós-Exposição de Risco)ePrEP 
(Profilaxia Pré-Exposição de Risco) são 
dois protocolos recomendados no combate 
a DSTs, especialmente AIDS. Eles devem 
ser usados após quaisquer situações (cami-
sinha rompendo, violência sexual) na qual 
essa exposição ocorreu.

Segundo o escritor Marcos Bulhões, 
toda traição é uma escolha e ela emite 
sinais. Portanto, saiba identificar se 

você está sendo traída!

siste do que dói”, afirma Bulhões.
Nem sempre quem busca terminar a re-

lação está traindo, mas isso evidencia um 
desgaste — aqui vale o alerta também para 
relacionamentos abusivos, em que a pessoa 
em questão costuma usar o artifício do tér-
mino para que o outro sinta-se culpado.

Lidando com a situação
Se após ler isso você desconfiar ou tiver 

certeza que está sofrendo uma traição, o es-

critor não usa meias-palavras: termine. Não 
fique fazendo joguinhos, rastreando o celu-
lar, mexendo nas coisas dela ou dele, apenas 
se fortaleça, entenda a situação e termine.

Para Bulhões, ao fazer a descoberta, sig-
nifica que você não é o bastante para ele ou 
ela, da mesma forma que ele ou ela não é o 
bastante para você. “Se você for traído tem 
que se preparar para partir. Perde é quem 
trai, quem é traído se livra”, finaliza ele.

Fonte: Marcos Bulhões, escritor.

Segundo o escritor Marcos Bulhões, toda traição é uma escolha e ela emite sinais. Por-
tanto, saiba identificar se você está sendo traída.

Veja que medidas tomar quando o preservativo se rompe para diminuir o risco de gravidez 
indesejada ou ISTs
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A prefeita Tina cumpriu agenda em São 
Paulo na última terça-feira (8) e em reunião 
com o Secretário Estadual da Habitação, 
Flavio Amary, e o Diretor de Atendimen-
to Habitacional, Marcelo Hercolin, recebeu 
a excelente notícia de que após licitação já 
está definida a empresa responsável para a 
retomada da obra das 40 casas do Jardim 
Primavera. Na ocasião, a prefeita já assinou 
a autorização que garante o início das obras 
para os próximos dias.

Com um investimento de mais de R$ 
2.700.000,00, que já está disponível, a obra 
será tocada por uma construtora especia-
lizada para atender as especificidades do 
projeto.  Os trâmites para a construção das 
casas do Jardim Primavera foram iniciados 
ainda em 2012 através do extinto programa 
“Minha Casa Minha Vida”, em convênio as-
sinado pela antiga administração municipal. 
As casas não foram entregues pelo governo 
anterior e desde o início da sua gestão em 
2017, a prefeita Tina busca a retomada das 

MISSÃO CUMPRIDA:
 Com empresa contratada, prefeita Tina assina autorização 
para o início das obras das 40 casas do Jardim Primavera.

obras com cobranças direcionadas ao Go-
verno Federal e à Cobansa, antiga financeira 
responsável pela obra.  

Impedida por lei de tomar para si a res-
ponsabilidade de gerir os recursos federais e 
dar andamento à obra, a atual administração 
municipal solicitou e a Secretaria Estadual 
da Habitação garantiu a retomada da obra 
nos moldes da CDHU. Os documentos fo-
ram assinados na reunião. A prefeita Tina 
também conquistou a garantia de que as fa-
mílias contempladas não precisarão pagar 
pelas residências. 

“Nenhuma das famílias que esperaram 
tanto por essas casas, devido aos atrasos e 
abandono dos antigos governos federal e 
municipal, vai precisar pagar pelas residên-
cias. Nos próximos dias a equipe da cons-
trutora contratada chegará a Pompeia e o 
sonho logo será realidade! Sem dúvida, uma 
das principais realizações do nosso governo 
até agora! Estamos muito felizes”, disse a 
prefeita Tina.  

Obra contará com o investimento de mais de 2.700.000,00 reais. Famílias beneficiadas
não pagarão pelas casas.

A Estância Turística de Avaré vai ganhar 
uma unidade do Tenda Atacado, grupo que 
é referência no setor. A instalação foi ofi-
cializada durante reunião entre diretores da 
empresa e representantes do Executivo na 
tarde de quarta-feira, 2 de fevereiro, no Paço 
Municipal.A iniciativa contou com o apoio 
da Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
durante todo o processo de aprovação.

A inauguração está prevista para agosto. 
O imóvel na Avenida Paulo Novaes que vai 
receber a futura loja já está em obras.Com 
estacionamento subterrâneo, o complexo 
em construção em Avaré terá 14 mil metros 
quadrados no total, sendo 4 mil metros qua-
drados de loja.

500 EMPREGOS :

Avaré vai ganhar unidade 
do Tenda Atacado.

Empregos
O empreendimento pretende gerar 

250 empregos diretos e outros 250 in-
diretos. Cerca de 90% da mão de obra 
será captada em Avaré, informaram os 
diretores da empresa.A Secretaria Mu-
nicipal de Indústria, Comércio, Ciência 
e Tecnologia se colocou à disposição 
para auxiliar o Tenda Atacado durante o 
processo seletivo por meio do Posto de 
Atendimento ao Trabalhador (PAT) e 
do Centro de Atendimento ao Trabalho 
e Empreendedor (CATE).Fundado em 
2001, o Tenda Atacado tem 40 unidades 
distribuídas na capital, Grande São Paulo 
e interior paulista.

Empreendimento que contou com apoio da Prefeitura deve gerar 500
empregos diretos e indiretos.

Enquanto em Marília o atendimento é li-
mitado, sendo que ultimamente no dia “C” 
de vacinação apenas 6 unidades foram colo-
cadas a disposição da população excluindo 
inclusive os distritos, a cidade de Botucatu 
faz a diferença e com criatividade e clara-
mente demonstrando um plano estratégico 
de ação, colocou em esquema de rodizio as 
Unidades Básicas de Saúde de portas abertas 
nos finais de semana para o atendimento de 
pessoas com síndrome gripal ou possíveis 
sintomas de Covid-19.

A ação que agradou a população, ini-
ciou-se nosábado (5),  quando as Unidades 
da Vila São Lúcio, Jardim Aeroporto, Santa 
Maria, Rubião Júnior e Jardim Iolanda fun-
cionaram das 09 às 16 horas, com o atendi-
mento e também realizando a testagem rá-
pida de antígeno. O Hospital do Bairro, na 
Vila dos Lavradores, também realizou estes 
atendimentos e testagem. Já no domingo dia, 
06, abriram suas portas para o público a Uni-

CUIDANDO DO POVO:
Prefeitura de Botucatu inova e 

coloca postos de saúde abertos aos 
finais de semana para testagens e 

atendimento contra covid-19. 

dade de Saúde da Cecap, do Jardim Peabiru 
e também o Hospital do Bairro.Excepcional-
mente nestes dias,  sábado, 05, e domingo, 
06, as Unidades não realizaram  a aplicação 
de vacinas, se atentando prioritariamente nas 
testagens. 

Já no último final de semana a escala foi 
assim distribuída; No sábado (12) realizaram 
atendimento o Hospital do Bairro, USF Cai-
mam, CSE Vila Ferroviária, UBS Cohab 1 
e UBS Vitoriana. No domingo, a população 
foi atendida novamente no Hospital do Bair-
ro, UBS Cecap e UBS Jardim Cristina. 

Todos os cidadãos de Botucatu que por-
ventura apresentavam sintomas característi-
cos de Covid-19, como tosse, coriza, gripe, 
dor de cabeça, diarreia, febre, entre outros, 
procuraramprimeiramente uma dessas Uni-
dades de Saúde, a fim de que os prontos so-
corros da Cidade recebam apenas casos gra-
ves, desafogando assim o atendimento, em 
uma estratégia de se evitar as aglomerações. 



ÉPOCA DO “MAIS EM CONTA”:
Consumo doméstico cresce 3,04% em 2021, mostra pesquisa.
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De acordo com o vice-presidente institu-
cional da Abras, Marcio Milan, para 2022, 
espera-se crescimento de 2,8% no setor. 
“Esperamos manter esse crescimento em 
função da Renda Brasil, que vai se estender 
por todo o ano, com valor constante, e com 
maior quantidade de pessoas no consumo. 
Outro ponto é a sinalização de baixas [nos 
valores] de alguns produtos, um fator positi-
vo”, disse Milan.Ele destacou ainda a recu-
peração dos dissídios coletivos, que vai in-
fluenciar na retomada do setor. “E, quando 
olhamos o mês de janeiro, o IPCA é 0,54%, 
é sinalização, é indicativo de que haverá re-
dução da inflação”, acrescentou.

Para Milan, o resultado do ano passado 
foi positivo por causa da mudança nos hábi-
tos de compra do consumidor, cuja renda fi-
cou menor devido à pandemia de covid-19. 
“Os supermercados entenderam o cenário 
macroeconômico, a mudança nos hábitos 
de compra do consumidor e, prontamente, 
buscaram junto aos fornecedores opções de 
marcas e de tamanhos de embalagem, além 
de fazer muita ação promocional no segun-

O Governo do Estado de São Paulo deve 
liberar, nos próximos dias, os pedidos de 
isenção do IPVA (Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores) 2022 para 
proprietários de veículos que sejam pessoas 
com deficiência física, sensorial, intelectual 
ou mental ou com transtorno do espectro do 
autismo.  A solicitação será feita por meio 
do Sivei (Sistema de Veículos da Secretaria 
da Fazenda e Planejamento), com a senha do 
programa Nota Fiscal Paulista. Quem ainda 
não tem a senha poderá gerá-la. O motorista 
terá de enviar a documentação exigida para 
a liberação do pagamento do imposto.

Segundo a Secretaria de Estado da Fa-
zenda e Planejamento, a regra valerá ime-
diatamente para quem já tinha a isenção do 
imposto em 2020 e 2021, desde que a so-
licitação seja feita até dia 31 de julho. No 
caso dos demais proprietários, a isenção 
será liberada após avaliação da condição de 
deficiência. O prazo-limite para o pedido 
também é 31 de julho.Por meio do portal, 
o motorista deverá informar o tipo de defi-
ciência, a CID (Classificação Internacional 
de Doenças) e se a pessoa já foi beneficiada 
com a isenção em anos anteriores. As solici-
tações de isenção de 2021 serão aprovadas 
em 2022 e o motorista deverá receber auto-
maticamente o laudo pericial, sem precisar 
fazer nova avaliação presencial.

Para os demais, será exigido o laudo pe-
ricial emitido pelo Imesc (Instituto de Medi-
cina Social e de Criminologia de São Paulo), 
necessário para comprovar o grau modera-
do, grave ou gravíssimo de deficiência ou 
de transtorno do espectro do autismo. Para 
liberar o laudo, o instituto poderá solicitar 

documentos adicionais.Nestes casos, serão 
aceitos laudos médicos oficiais emitidos até 
três anos antes, onde já esteja devidamente 
comprovada por órgão público a gravidade 
da deficiência.

Quem já pagou o IPVA terá dinheiro de-
volvido Segundo a Fazenda estadual, quem 
já pagou o IPVA 2022 e comprovar direito 
à isenção terá o dinheiro devolvido automa-
ticamente, assim que o pedido de isenção 
for aceito pelo órgão. Caso a solicitação 
seja negada e o proprietário não tenha feito 
o pagamento do imposto, haverá prazo de 
até 30 dias para fazer a quitação dos valores 
sem cobrança de multas ou juros.Nos casos 
de quem não pagar o imposto e não pedir 
a isenção, também haverá prazo de 30 dias 
para pagar o IPVA. Neste caso, no entanto, 

haverá cobrança de juros e m ultas.
Dados da Fazenda mostram que, em 

2022, há 80,8 mil isenções para portadores 
de deficiência ativas.Aproximadamente 255 
mil veículos que tiveram a isenção reconhe-
cida em 2020 ou 2021 por ação civil pública 
terão terão o IPVA 2022 suspenso, confor-
me o decreto 66.470/22 e a resolução SFP 
05/22.A secretaria estima renúncia fiscal de 
R$ 705,9 milhões com as isenções concedi-
das a esses motoristas em 2022. Em 2021, a 
renúncia foi de R$ 729,8 milhões, enquanto 
em 2020, de R$ 707,9 milhões.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CONSEGUIR A ISENÇÃO
Dentre os documentos básicos exigidos 

para o pedido de isenção, cujas cópias de-

verão ser enviadas pela internet estão: CPF 
e RG da pessoa portadora de transtorno do 
espectro do autismo ou com deficiência, do 
seu tutor ou curador, quando houver, e dos 
condutores autorizados pelo beneficiário 
para o veículo.

O laudo pericial do Imesc será outro do-
cumento exigido. Será preciso ainda enviar 
a nota fiscal relativa à compra do veículo, no 
caso de carro novo, o contrato de arrenda-
mento mercantil, para quem comprou nesta 
modalidade, o contrato de financiamento, para 
veículo financiado, onde haja cláusula de alie-
nação fiduciária em garantia, além de CRV 
(Certificado de Registro do Veículo), CRLV 
(Certificado de Registro e Licenciamento do 
Veículo) e formulário Renavam (Registro Na-
cional de Veículos Automotores) com etiqueta 
da placa do veículo, caso ainda não tenham 
sido emitidos CRV e CRLV.

PARCELAS DO IPVA
COMEÇARAM A VENCER

Os motoristas que optaram por pagar o 
IPVA 2022 parcelado por até cinco vezes 
neste ano devem ficar atentos ao calendá-
rio, pois o vencimento da primeira parce-
la já começou. Quem não parcelar ou não 
pagar o total à vista, com desconto de 5%, 
ficará em débito com o estado e terá dificul-
dades para licenciar o veículo.A ampliação 
do número de parcelas em 2022 ocorreu em 
meio à disparada de preços dos carros, que 
aumentou o valor do imposto. Segundo a 
Fazenda paulista, o aumento médio no va-
lor do tributo a ser pago é de 22,54%. Foi a 
primeira vez em dez anos que o valor médio 
do imposto aumentou.

BOA NOTICIAS:

Pessoa com deficiência poderá pedir 
isenção do IPVA 2022 em SP.

A solicitação será feita por meio do Sivei (Sistema de Veículos da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento), com a senha do programa Nota Fiscal Paulista.

do semestre, para atender a um consumidor 
com renda mais restrita.”

Milan ressaltou que os consumidores 
optaram por marcas mais baratas em 2021 
e disse acreditar que se mantenha neste ano 
a tendência de substituir produtos mais ca-
ros pelos de preço mais baixo. O executivo 
lembrou que isso começou a ser observado 
em 2021, quando novas marcas entraram 
nos supermercados e a preferência do con-
sumidor recaiu sobre produtos mais baratos, 
“em função do bolso estar mais restrito”.

O consumidor trocou de marca, sain-
do do produto premium para o médio e do 
médio para o baixo, explicou Milan. “É a 
tendência que identificamos e vamos moni-
torar todos os meses e que deve se manter 
por um período ainda nos próximos meses,”

A cesta Abrasmercado encerrou o ano 
de 2021 com alta acumulada de 10,32%. A 
cesta nacional, que considera 35 produtos 
de largo consumo, analisada pela GfK em 
parceria com a Abras, passou de R$ 635,02 
em dezembro de 2020 para R$700,53 em 
dezembro de 2021.

Os itens que mais encareceram, na 
comparação com dezembro de 2020, fo-
ram café torrado e moído (66,62%), açúcar 
(39,90%), margarina cremosa (31,33%) 
extrato de tomate (28,37%) e frango con-
gelado (27,92%). Os produtos que ficaram 
mais baratos no acumulado do ano foram 
batata (-28,73%), arroz (-17,72%), pernil 
(-9,12%) e feijão (-2,47%). Na análise re-

gional do desempenho das cestas, a Região 
Nordeste teve a maior variação no acumu-
lado do ano, com alta de 14,51%. Em se-
guida, veio a Região Sul, que fechou o ano 
com alta acumulada de 11,78%.Nas demais 
regiões, as variações acumuladas no ano 
foram, respectivamente, de 9,13% no Su-
deste; de 9,02% no Norte; e de 7,44% no 
Centro-Oeste.

O consumidor trocou de marca, saindo do produto premium para o médio
e do médio para o baixo.
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MUNDO PET

Com cachorros e gatos fazendo cada vez 
mais parte das famílias, empresas oferecem 
serviços para que os tutores tenham mais se-
gurança na hora de emergências e também 
nos cuidados básicos com os bichinhos.

O mercado pet não para de crescer no 
país. Atualmente, são 83,4 mil negócios 
ligados ao setor, contra 18 mil em 2012, 
aumento de 363%, segundo levantamento 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae).Neste cenário 
e com muitos brasileiros considerando seus 
animais de estimação como parte da família, 
um novo segmento tem se destacado: o de 
plano de saúde para pets.

“Quem tem pet em casa sabe que emer-
gências podem acontecer a qualquer dia e 
horário. Nem sempre encontramos o veteri-
nário de confiança de plantão e os custos de 
um atendimento veterinário de emergência 
podem ser bem altos e quase nunca temos 
uma reserva para isso”, afirma Otto Mar-
ques, CEO e sócio-diretor do Meu Pet Club, 
startup curitibana focada na saúde animal.

A empresa cresceu 650% em 2021 e 
planeja crescer mais 200% esse ano. O foco 
deles é oferecer serviços realizados através 
de reembolso, sem necessidade da clíni-
ca veterinária ser credenciada.“O Meu Pet 
Club não é um plano de saúde no modelo 
que todo mundo está acostumado. Ele é uma 
health pet e isso significa que nosso produto 
vai além dos cuidados de saúde veterinária, 
cobrindo banho, tosa, acupuntura, entre ou-
tros”, conta Otto.

Outra empresa do setor, a Porto.Pet, do 
grupo Petlove, tem mais de 50 mil cachor-
ros e gatos em sua lista de clientes e cresceu 
50% entre 2020 e 2021. O plano de saúde 

363% DE AUMENTO:

Mercado pet ‘dispara’ e animais já têm até plano 
de saúde, conheça!

conta com uma rede de mais de 600 parcei-
ros em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, 
Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte. 
Além do atendimento veterinário, oferece 
desde vacinação e castração, até cirurgias, 
internação e tratamento periódico de anti-
pulgas e vermífugos.

“Os pets ocuparam um espaço importante 
nas famílias e suas necessidades são cada vez 
mais relevantes. Diferente da saúde humana, 
não temos um SUS para os pets, os poucos 
hospitais públicos que temos no setor atendem 
exclusivamente a população de baixa renda 
comprovada. Por isso, a importância do pla-
no”, conta Fabiano Lima, CEO da Porto.Pet.

Mercado tem muito a ser explorado
Além da necessidade prática em casos 

de emergências com a saúde dos bichi-
nhos, tudo que é oferecido para pets con-
ta com fatores emotivos e sentimentais. 
Não é novidade, afinal, que muita gente 
trata seus animais como filhos.”Não esta-
mos prestando serviço para um cachorro 
ou um gato. Estamos prestando serviço 
para um membro da família, para um fi-
lho. Cada vez mais pessoas pensam dessa 
forma e essas pessoas investem nos seus 
pets”, diz Otto.

Apesar do crescimento constante de 
empresas do setor pet, quem trabalha na 

área diz que o nicho de planos de saúde 
ainda é uma novidade.“Apenas 1% dos 
donos de pet têm algum desses produtos. 
Estamos falando de um mercado que ain-
da é novo e tem muito a ser explorado, é 
um oceano azul. Portanto, fazer um bom 
trabalho e com diferenciais já é algo que 
deve nos render uma bela fatia desse mer-
cado”, afirma Otto.

Fabiano concorda e diz que o setor de 
saúde pet vem crescendo nos últimos 4 
anos, com muitas empresas chegando ao 
mercado. Mas, para se destacar, é preciso 
entregar uma boa experiência – tanto para 
os clientes como para os profissionais do 
mercado veterinário.”Nossos investimentos 
estão focados em tecnologia e processos. 
O melhor produto não é aquele que atende 
apenas a necessidade do tutor, mas também 
é aquele que vai demandar o menor esforço 
dos nossos parceiros. Todas as partes preci-
sam estar satisfeitas e trabalhando em siner-
gia”, explica Fabiano.

Como funciona
No Meu Pet Club, os planos começam 

com mensalidades de R$ 24,90, com cober-
turas que abrangem o dia a dia do animal, 
como consultas com veterinários, e seguem 
até R$ 319,90, incluindo hotel pet, acupun-
tura, fisioterapia, banho e tosa. Os limites de 
uso variam de acordo com o plano escolhi-
do. Na Porto.Pet, os planos custam a partir 
de R$ 99, com cobertura para procedimen-
tos e acesso a cuidados como vacinação e 
castração, cirurgias, internação e tratamento 
periódico de antipulgas e vermífugos. Todos 
os planos oferecem atendimento domiciliar 
para consultas e vacinas

Muitas pessoas deixam de ter um animal 
de estimação por causa de crises de aler-
gia. Mas de acordo com a pediatra Déborah 

A alergia te impede de ter um pet? Saiba como isso pode mudar.

Rocha,do Plunes Centro Médico, isso não 
deve ser um impedimento para ter um ca-
chorro ou um gato dentro de casa.

Déborah explica que as alergias são 
causadas por substâncias alergênicas origi-
nárias do corpo ou da mucosa dos bichos, 
que fixam-se no ambiente. Assim, dar mais 
atenção para a limpeza da casa pode solu-
cionar o problema.

“É possível ter um pet mesmo manifes-
tando crises alérgicas desde que sejam to-
mados alguns cuidados específicos no local 
onde o animal vive. A primeira dica é man-
ter uma rotina de limpeza em todas as áreas 
onde o bichinho circula. Isso ajuda a evitar 
ácaros e substâncias alergênicas. Já para os 
sintomas, pode-se usar medicações de efeito 
antialérgico ou a imunoterapia, que diminui 
a sensibilidade do paciente a determinadas 
substâncias”, explica a especialista.

O que acontece é que muitas vezes esse 
cuidado mais específico com a limpeza não 
é rotina das casas com animais de estima-
ção, o que favorece a proliferação de áca-

ros - os principais causadores de alergias. 
No fim das contas os pets acabam levando 
a culpa das alergias que, na realidade, são 
causadas por esses ácaros.

O ácaro é um inseto que vive em carpe-
tes, tecidos, sofás, cortinas, colchões, onde 
absorve umidade do ambiente e se alimen-
ta de matéria orgânica, especialmente da 
descamação da pele humana e de animais. 
As principais formas de evitá-los são: lavar 
as cobertas com água morna e secar na se-
cadora em alta temperatura, ter o mínimo 
possível de carpetes, móveis estofados e 
cortinas de tecido (prefira persianas de vinil 
facilmente laváveis), além de evitar bichos 
de pelúcia nos quartos.

“O único mal que o ácaro causa ao hu-
mano é desencadear reações alérgicas. En-
tão a limpeza constante realmente funciona, 
já que diminui os ácaros e as substâncias 
alergênicas dos pets”, finaliza a pediatra.

Especialista garante que com adaptações no ambiente domiciliar é possível controlar as 
alergias e ter um animal de estimação.
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YouTube vai lançar NFTs e novas formas de ganhar dinheiro no app.
Nesta quinta-feira (10), o diretor de 

produtos do YouTube, NealMohan, anun-
ciou que a plataforma investirá em formas 
dos criadores de Shorts monetizarem seu 
conteúdo. O processo acontecerá durante 
2022 e incluirá novas formas de interação 
com o público, além de comercialização 
de produtos nos canaisUma das principais 
novidades é a inclusão do Super Chat nos 
vídeos do Shorts. Os usuários que quiserem 
poderão fazer comentários de destaque nas 
postagens dos seus criadores de conteúdo 
preferido.  

Além disso, a ferramenta de vídeo rá-
pidos do YouTube também oferecerá a 
possibilidade de um usuário pagar por um 
Short. No entanto, ainda não se sabe se o 
vídeo será feito por encomenda, ou se o 
comprador passará a ter os direitos sobre o 
vídeo, como uma espécie de token não fun-
gível (NFT).  O YouTube também planeja 
incrementar uma integração entre o Shorts 

e vendas online, permitindo que usuários 
comprem produtos diretamente ao assistir 
os vídeos. Futuramente, também será possí-
vel presentear criadores de conteúdo, como 
uma espécie de patrocínio.  

Outras mudanças 
Além do investimento no Shorts para 

aumentar a disputa com o TikTok. O You-
Tube também acrescentará novas ferramen-
tas focadas nos usuários. A primeira, que já 
está sendo testada em fase beta, é a possi-
bilidade de exibir os comentários com data 
e hora em que ocorreram, de acordo com a 
transmissão ao vivo.  

A plataforma do Google ainda pretende 
aumentar a interação entre celular e televisão 
conectados na mesma conta, transformando 
o aparelho móvel em um controle remoto. O 
YouTube também está trabalhando em um 
novo layout que visará facilitar a visualiza-
ção dos favoritos com mais facilidade.

TikTok e YouTube são os aplicativos de 
mídias sociais que mais coletam dados pesso-
ais dos usuários, de acordo com um estudo da 
empresa de marketing URL Genius.  No caso 
do YouTube, a maior parte dos mecanismos 
rastreadores são do próprio Google, enquanto 
no TikTok quem mais coleta dados pessoais 
são empresas terceiras.

Em ambos os aplicativos, foram encontra-
dos 14 rastreadores diferentes. No YouTube, 
10 são próprios e quatro são de terceiros. Já no 

TikTok e YouTube são as redes 
sociais que mais rastreiam os 

usuários.

TikTok, apenas um é próprio, enquanto 13 são 
de terceiros.De acordo com o relatório, alguns 
desses rastreadores continuam ativos mesmo 
depois que as pessoas deixam os aplicativos.

Apesar de outras redes sociais terem me-
nos restreadores, isso não siginifica que elas 
trazem mais segurança para a privacidade dos 
usuários. O Facebook, por exemplo, possui 
apenas um rastreador, mas já passou por di-
versos escândalos envolvendo dados pessoais 
de seus usuários.

Cada uma usa 14 rastreadores para coletar dados pessoais.

O Tinder anunciou um novo recurso que 
permite que usuários se conversem antes de 
verem fotos e perfis. A ferramenta, chamada 
de Blind Date (ou “encontro às cegas”) está 
disponível, por enquanto, apenas nos Estados 
Unidos, mas deve chegar em breve ao Brasil.
Em comunicado, o Tinder disse que a novida-
de quer resgatar encontros antigos, permitin-
do que a primeira impressão entre casais seja 

Tinder lança ferramenta de 
“encontro às cegas”, conheça!

através de diálogos, e não de fotos.
O aplicativo vai unir os casais de acordo 

com gostos em comum, depois deles respon-
derem algumas perguntas. Depois de conver-
sarem, os usuários só poderão ver o perfil e a 
foto do crush depois se decidirem dar match.
De acordo com o Tinder, o Blind Date vai 
chegar a outros países, incluindo o Brasil, nas 
próximas semanas.

Com a novidade, usuários conversam antes de verem as fotos um do outro.
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Ministério divulga campanha sobre direitos 
do trabalhador doméstico.

O Ministério do Trabalho e Previdência lan-
çou campanha de conscientização sobre os direi-
tos dos trabalhadores domésticos para alertar so-
bre as violações que podem ser cometidas dentro 
de casa. A “Campanha Nacional pelo Trabalho 
Doméstico Decente” terá ações de inspeção que 
notificarão os empregadores caso sejam identifi-
cadas condições em desacordo com a lei.

A inspeção do trabalho é uma das estruturas 
voltadas a fiscalizar e encaminhar a punição de 
violações trabalhistas, inclusive das atividades do-
mésticas. A fiscalização pode ocorrer de diversas 
formas: notificação por carta, por email institucio-
nal e pessoalmente, visita ao local de trabalho e 
análise documental. Essas situações podem ser 
denunciadas em diversos canais, como o disque 
100, o site do Ministério do Trabalho e Previdên-
cia, além do Ministério Público do Trabalho.

A relação empregatícia entre empregador e 
trabalhador doméstico ocorre quando uma pes-
soa presta serviço de forma contínua por mais de 
dois dias da semana na casa do empregador. Isso 
não implica somente a casa física, como é o caso 
dos motoristas. O empregador doméstico pode 
ser uma pessoa, família ou grupo. E esses indiví-
duos precisam co-habitar o mesmo local.

Outro aspecto importante nessa relação é que 
a contratação não pode ter finalidade lucrativa, 
ou seja, o empregador não pode ter aumento pa-
trimonial pela atividade que o empregado faz. De 
acordo com a auditora fiscal do trabalho Dercy-
lete Lisboa, “se a empregada faz quentinha, essa 
empregada vai deixar de ser exclusivamente do-
méstica para ter seu vínculo regulamentado pela 
CLT de forma principal”, explicou. 

As atividades exercidas pelo trabalhador do-
méstico são as de cuidado, de pessoas e da pró-

pria casa, incluindo atividades como limpeza. O 
trabalhador deve necessariamente receber remu-
neração que deve ser igual ou superior ao salário 
mínimo, além do vale-transporte e do 13º salário. 
Essa remuneração não pode ser paga com mora-
dia ou alimentação.

Os trabalhadores domésticos também têm direi-
to à formalização do vínculo trabalhista. Na carteira, 
devem constar os elementos básicos do contrato de 
trabalho, como data de admissão, se é período de ex-
periência ou não e a remuneração.  A legislação per-
mite alguns tipos de desconto, como adiantamento 
salarial e moradia em local diverso (como no caso 
de caseiro), não podendo ser superior a 20%. O va-
le-transporte pode ser descontado, mas no limite de 
6%. “Não pode haver desconto para fornecimento 

de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem 
como despesas com transporte, hospedagem e ali-
mentação em caso de acompanhante em viagem”, 
explicou Dercylete Lisboa.

Uma das mudanças com a nova legislação 
do trabalho doméstico foi o controle de jornada, 
com registro de intervalos e eventuais horas ex-
tras, com limite de oito horas diárias e 44 sema-
nais. O empregador pode escolher escalas de 12 
horas trabalhadas com 36 horas de descanso, ou 
de até 25 horas.

A coordenadora Nacional de Combate à 
Discriminação e Promoção de Oportunidades de 
Trabalho do Ministério, Marina Cunha, ressaltou 
que é preciso falar desses direitos, pois ainda há 
falta de informação sobre a legislação.

• O trabalho doméstico assalariado é respon-
sável pela ocupação de milhões de mulheres 
brasileiras e centenas de milhares de homens. 
Temos legislação própria desde 2015, mas 
ainda assim há muito desconhecimento sobre 
a legislação, os direitos e deveres que envol-
vem esse trabalho
MARINA CUNHA — COORDENADORA 

NACIONAL DE COMBATE À DISCRIMINA-
ÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES 
DE TRABALHO

Trabalho semelhante à escravidão
De acordo com o subsecretário de inspeção 

do trabalho do Ministério do Trabalho e Previ-
dência, Rômulo Machado, o trabalho escravo 
doméstico tem crescido nos últimos anos. “É 
importante sensibilizar os empregadores quanto 
aos direitos fundamentais. Essa campanha envol-
ve um grande trabalho de orientação em prol da 
melhoria das condições de trabalho”.

As denúncias de trabalho escravo podem ser 
feitas de maneira sigilosa pela plataforma Ipê. O 
Código Penal Brasileiro tipifica a condição aná-
loga à de escravo e a descreve como “trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-
-o a condições degradantes de trabalho, quer res-
tringindo, por qualquer meio, sua locomoção em 
razão de dívida contraída com o empregador”. A 
pena por esse crime varia de dois a oito anos.

De acordo com Marina Cunha, em 2021 apro-
ximadamente 30 trabalhadoras foram resgatadas 
de trabalho doméstico semelhante à escravidão. 
“Neste ano estamos em fevereiro e muitas tra-
balhadoras vêm sendo resgatadas dessa situação. 
Sabemos que isso existe e precisamos trabalhar 
para a erradicação dessa forma de submissão”.

Além de conscientização sobre deveres do empregador, haverá inspeções para identificar 
violações às condições de trabalho.

Abono PIS/Pasep: Trabalhadores podemconsultar o seu pelo Caixa Tem.
Os trabalhadores com direito ao abo-

no salarial PIS/Pasep referente ao ano-base 
2020 já podem resgatar o benefício. O calen-
dário foi iniciado com aqueles que trabalham 
na iniciativa privada.O abono salarial PIS/
Pasep é um benefício destinado aos cidadãos 
que trabalham com carteira assinada. Anu-
almente, ele é distribuído para aqueles que 
cumpriram os requisitos de concessão. O va-
lor máximo que pode ser concedido é de um 
salário mínimo vigente.

Recentemente a Caixa Econômica Fede-
ral anunciou que o trabalhador pode consul-
tar o seu abono através do aplicativo Caixa 
Tem, além da possibilidade de receber o be-
nefício pelo mesmo meio.

Abono PIS/Pasep atenderá mais de 23 
milhões trabalhadores

Segundo o Ministério do Trabalho e Pre-
vidência, cerca de 23 milhões de pessoas 
receberão o benefício este ano. Para isto, o 
Governo Federal liberou um total de R$ 21 
bilhões para pagar o benefício.

Cabe salientar que o PIS (Programa de 
Integração Social) é repassado pela Caixa 
Econômica Federal aos funcionários do setor 
privado. Já o Pasep (Programa de Formação 

do Patrimônio do Servidor Público) é distri-
buído pelo Banco do Brasil aos servidores 
públicos.

Desta forma, as consultas no aplicativo 
Caixa Tem só estão disponíveis para os ci-
dadãos que recebem o PIS, uma vez que é 
gerenciado pela Caixa. Vale ressaltar que os 
trabalhadores com carteira assinada recebem 
de acordo com o mês de nascimento e o ser-
vidor público conforme o dígito final do NIS 
(Número de Identificação Social).

Todavia, para ter direito ao abono salarial 
é necessário que se cumpra os requisitos exi-
gidos pelo governo:
• Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo 
menos cinco anos;
• Ter recebido remuneração mensal média 
de até dois salários mínimos durante o ano-
-base;
• Ter exercido atividade remunerada, durante 
pelo menos 30 dias, no ano-base considerado 
para apuração;

• Ter seus dados informados pelo emprega-
dor (Pessoa Jurídica) corretamente na Rela-
ção Anual de Informações Sociais (RAIS).
Não terão direito de receber o abono salarial:
• Trabalhadores urbanos vinculados a em-
pregador Pessoa Física;
• Trabalhadores rurais vinculados a empre-
gador Pessoa Física;
• Diretores sem vínculo empregatício, mes-
mo que a empresa tenha optado pelo recolhi-
mento do FGTS;
• Empregados domésticos;
• Menores aprendizes.

Como consultar o PIS no Caixa Tem
De antemão, será necessário baixar o 

aplicativo Caixa tem, disponível para celula-
res com sistema operacional Android e iOS. 

Na sequência, basta:
1. Inserir o CPF e senha. Caso seja o primei-
ro acesso, será preciso se cadastrar;
2. Feito isto, clique em “Não sou um robô”;
3. No menu principal, toque em “Abono 
Salarial”. Pela aba, é possível consultar os 
valores e movimentar saldos existentes no 
aplicativo.

O abono salarial PIS/Pasep é um benefício destinado aos cidadãos que 
trabalham com carteira assinada. Anualmente, ele é distribuído para aqueles que 
cumpriram os requisitos de concessão.
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MARÍLIA CENTENÁRIA

Dando sequência ao assunto que inicia-
mos na edição anterior, vamos destacar a 
emergencial necessidade dos governantes de 
Marília reverem seus conceitos juntamente 
com a sociedade civil organizada, técnicos 
e especialistas e autoridades constituídas 
para os primeiros passos rumo a inteligen-
cialização de nossa cidade. Não é possível 
que a única imagem desenvolvimentista que 
se apresente para os mariliensesseja apenas 
a construção desordenada de condomínios 
pelos quatro cantos da cidade. 

A MARILIA CENTENÁRIA não abre 
mão desta discussão. Precisamos pensar a 
cidade que queremos para o nosso centená-
rio, e assim iremos continuar, mesmo com 
os entraves e obstáculos da classe politica 
obcecada apenas pelo poder e sua benesses 
e “aquele grupinho” altamente interessado 
em travar a cidade.

Cidades inteligentes:
O que é realmente

No passado, era comum um modelo 
de desenvolvimento embasado apenas em 
progredir, não importando quais seriam as 
consequências. Em outras palavras, a in-
fraestrutura era criada de forma pouco res-
ponsável e sem visão, deixando em segundo 
plano tanto o meio ambiente, quanto as pes-
soas. Basta circular por algumas artérias de 
nossa cidade em dias de chuvas torrenciais 
para comprovar a falta de planejamento. 

Com uma metodologia desenvolvimen-
tista totalmente diferente, cidades inteli-
gentes são aquelas que conseguem alinhar 
avanços tecnológicos com o progresso so-
cial e ambiental, com a ajuda de tecnologias 
digitais e disruptivas. Assim, seus cidadãos 
têm acesso aos melhores serviços públicos e 
a uma melhor qualidade de vida.

Exemplificando, as principais 
características das cidades inteligentes são:

Eficiente mobilidade
Centros urbanos inteligentes empregam 

avançada tecnologia nos seus sistemas de 
controle de transporte público. Dessa forma, 
é possível identificar e relacionar alguns pa-
drões, como o fluxo de carros nas vias, nú-
mero de pessoas que dependem dos meios 
públicos de locomoção, tempo de espera 
nos semáforos etc.Tudo isso é feito a partir 
de informações e dados que vêm da conec-
tividade e do sensoriamento dos indicadores 
de tráfego.

Gestão de Iluminação Pública moderna
Fundamental entre as características de 

uma cidade inteligente, é inimaginável pen-
sar hoje em um centro urbano moderno onde 
não haja uma iluminação pública desenvol-
vida.Uma cidade inteligente oferece a seus 
cidadãos uma iluminação pública automati-

zada, definida basicamente pela integração 
eficiente entre os sistemas de monitoramen-
to e demandas de manutenção.

Práticas de sustentabilidade
No campo da sustentabilidade, pode-

mos destacar práticas como a reciclagem de 
materiais que antes eram descartados (en-
tulhos de obras, como gesso e concreto) e 
o adequado despejo de resíduos industriais 
(em estações de tratamento designadas pela 
prefeitura).

Assim, cidades inteligentes são carac-
terizadas tanto pelas construções realizadas 
por meio de materiais recicláveis quanto 
pelo local onde há o processamento do lixo 
urbano. Dessa forma, é garantida a preser-
vação dos lençóis freáticos e pode-se mini-
mizar a poluição do solo.

Qual é a relação entre planejamento
urbano e cidades inteligentes?

Não faz sentido investir em tecnologia 
para tornar uma cidade inteligente sem o 
mínimo de planejamento urbano. Esses dois 
conceitos devem ser aplicados de maneira 
conjunta, pois o desenvolvimento e a apli-
cação de técnicas modernas de gestão estão 
diretamente relacionados ao nível de orga-
nização urbana da cidade.

Para melhor compreensão, imagine que 
um centro urbano passe a programar no seu 
controle de tráfego de veículos as técnicas 
de monitoramento de uma cidade inteligen-
te, com a implantação de sensores nas vias, 
semáforos e o aperfeiçoamento da coleta de 
dados.Se esse aparato estiver aplicado em 

uma cidade que ainda apresenta problemas 
estruturais, não há tecnologia que consiga 
melhorar o trânsito.

Quais são as principais vantagens
das cidades inteligentes?

São várias as vantagens proporcionadas 
por uma cidade inteligente, desde a dispo-
nibilização de Wi-Fi público de alta veloci-
dade para a população até a integração dos 
sistemas de controle e monitoramento da 
iluminação pública.

Como benefícios, também podemos citar:
• Modernização do transporte público 
(desde a integração eficiente entre modais 
até o desenvolvimento de meios de 
transportes menos poluentes);
• Agilidade para a execução dos serviços 
de emergência, essencialmente devido a 
uma melhor gestão de processamento de 
informação, gerando assim um curto tempo 
de resposta;
• Aumento na eficiência do uso de 
recursos naturais (água, petróleo, carvão 
mineral etc.), uma vez que há a reciclagem;
• Melhoria nos meios de comunicação, 
com a disponibilização para a população de 
mais canais de troca de informações;
• Redução do uso de papéis, já que o 
arquivamento de documentos é feito 
principalmente de forma digital.

Como construir uma cidade inteligente: 
Tomada de decisão e modelação

É importante incluir um pouco de tudo 
o que foi dito acima.A fim de optimizar as 
cidades e informar a tomada de decisões, 

são necessários dados. Para recolher dados, 
é necessário um backbone digital apropria-
do com sensores e conectividade de baixa 
latência de alta largura de banda.

O governo municipal está em boa posi-
ção para planear e executar projetos de in-
fraestrutura. Pode fornecer não só infraestru-
turas físicas, mas também a espinha dorsal 
digital necessária para tornar uma cidade 
inteligente (por exemplo, conectividade 5G, 
vários tipos de tecnologias de detecção, etc.).

Portanto, muitas cidades em todo o 
mundo disponibilizam os seus conjuntos de 
dados históricos e em tempo real ao público 
através de APIs abertas. Isto permite a um 
ecossistema de empresários, académicos, 
start-ups, e empresas tecnológicas inovar e 
fornecer serviços inovadores utilizando es-
ses conjuntos de dados.

Desta forma, um cidadão pode ser um 
consumidor de serviços, mas também um 
produtor de novos serviços, e um ponto de 
dados em alguns dos conjuntos de dados.

Tomada de decisões dos cidadãos
Nas cidades com um ecossistema saudá-

vel de alimentação de dados e de serviços de 
dados disponíveis abertamente, os cidadãos 
têm as ferramentas para ajudá-los a navegar 
nas cidades, a procurar oportunidades, etc. 
Além disso, os cidadãos aprendem gradu-
almente com as suas decisões anteriores e 
aperfeiçoam as suas competências para se 
tornarem “espertos de rua” através do uso de 
heurísticas simples (regras de polegar) para 
guiá-los na sua tomada de decisão diária.

Tomada de decisões governamentais
A fim de planear e conceber para o futu-

ro, os governos utilizam muitos dos mesmos 
conjuntos de dados para informar as suas 
próprias decisões e políticas.Contudo, exis-
te um enigma - deverá um governo avaliar a 
procura de um serviço ou utilidade e depois 
conceber para satisfazer essa procura (por 
exemplo, se as estradas estiverem conges-
tionadas, deverão construir mais estradas?), 
ou deverão ter uma visão do que querem 
que seja a sua futura cidade (por exemplo, 
neutra em termos de carbono) e utilizar po-
líticas que afetem os cidadãos para os levar 
gradualmente a esse resultado pretendido 
(por exemplo, desencorajar o uso de carros 
a gasolina)?

É necessário um pouco de ambos, uma 
vez que as cidades precisam funcionar cor-
retamente no intervalo até que uma visão fu-
tura da cidade possa ser realizada.Ao contrá-
rio dos cidadãos, porém, quando o governo 
toma uma decisão errada, os custos podem 
ser elevados. Portanto, faz sentido investir 
tempo e dinheiro na recolha dos dados ne-
cessários e em modelos de construção para 
testar cenários potenciais, políticas hipotéti-
cas, investimentos em infra-estruturas, etc.

INTELINGENCIAR É PRECISO parte II
É preciso uma tomada de decisão para transformar 

Marilia em uma cidade inteligente. 
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SAÚDE E BEM ESTAR

Cientistas apontam quatro substâncias 
que geram esse sentimento, a ausência 

delas está ligada a doenças como 
depressão e Parkinson.

Ao longo dos séculos estudiosos bus-
cam entender o que é a felicidade e quais 
suas causas. Atualmente, cientistas apon-
tam quatro substâncias responsáveis por 
esse sentimento: endorfina, serotonina, 
dopamina e ocitocina.Esses neurotransmis-
sores funcionam como mensageiros quími-
cos, estimulando e equilibrando os sinais 
entre neurônios, células nervosas e demais 
células do corpo.

Além de transmitir sensações, as subs-
tâncias transmitidas podem controlar uma 
ampla variedade de funções no corpo como 
a frequência cardíaca, o sono e o apetite . 
A pesquisadora Loretta Breuning explica 
que “quando o seu cérebro emite um desses 
agentes químicos ( endorfina, serotonina, 
dopamina e ocitocina .), você se sente bem”.

Segundo Breuning, cada substância da 
felicidade tem um trabalho especial a fazer 
e se apaga assim que é feito. Os cientistas 
ainda não sabem explicar como os neuro-

Felicidade:

Conheça os hormônios que trazem essa sensação.

transmissores surgem no cérebro, mas con-
seguem relacionar picos dessas substâncias 
com atividades do dia a dia.O desequilíbrio 
dessas substâncias traz consequências nega-
tivas para a saúde e bem-estar, como insô-
nia, estresse, ganho de peso e mau-humor. 
Além disso, a ausência dessas substâncias 

também está relacionada a doenças como 
depressão e Parkinson .

Conheça 
A endorfina possui ação analgésica, di-

minuindo dores articulares e musculares, 
sua liberação traz a sensação de conforto 

e bem-estar além de melhorar o estado de 
humor e alegria. A prática de atividades físi-
cas é uma boa forma para a liberação dessa 
substância.

Já a serotoninaestá ligada ao emocional, 
os picos podem ser liberados durante ativi-
dades prazerosas como comer algo gostoso 
ou durante relações sexuais, trazendo sen-
sações de felicidade e bem-estar. Alimentos 
como queijo, salmão, ovos, banana, abacate, 
nozes, castanhas e cacau ajudam a liberação 
do hormônio.

A dopamina age no controle motor, cog-
nição, compensação, prazer, humor e algu-
mas funções endócrinas. É estimulada no 
ciclo da recompensa, estimulando nosso cé-
rebro a completar tarefas, é acionada quan-
do se dá um objetivo e também quando ele é 
cumprido. Doses baixas de dopamina fazem 
com que pessoas estejam menos propensas 
a trabalhar por um propósito .

Por fim, a ocitocina é liberada quando 
estamos na presença de pessoas que temos 
vínculos afetivos, acredita-se que também 
tenha função de melhorar a libido agindo 
em conjunto com a testosterona no homem 
e a progesterona na mulher.

Apesar de cada vez mais mulheres estarem 
adiando o sonho de serem mães, existem 

riscos na gravidez após os 35 anos.

Engravidar é o sonho de muitas mu-
lheres, embora cada vez mais elas estejam 
optando por serem mães mais velhas. Altos 
índices de escolaridade, maior participação 
feminina no mercado de trabalho e popula-
rização dos métodos contraceptivos são os 
principais fatores para essa escolha.

Na década de 60, acreditava-se que a 
faixa etária ideal estava entre 18 e 25 anos, 

Gravidez após os 35 anos: veja os cuidados e riscos.

hoje em dia a medicina ainda considera en-
tre os 30 e 35 anos uma idade propícia para a 
gestação.Algumas mulheres, porém, optam 
pela maternidade após os 35, na última dé-
cada, o número de mulheres que engravidou 
nessa faixa subiu para 84%. Apesar da es-
tabilidade financeira e maturidade , existem 
pontos negativos como queda na fertilidade 
com a diminuição da produção de óvulos e o 
aumento do risco a saúde da mãe e do bebê.

Outro fator de risco que a gravidez tardia 
pode trazer são as anormalidades cromossô-
micas, aborto espontâneo , baixo peso ao 

nascer, sofrimento fetal, macrossomia, ro-
tura prematura de membrana (RPM), mecô-
nio intraparto, restrição do crescimento fe-
tal, distocias, placenta prévia, pós datismo, 
oligodrâmnio e polidrâmio, internação em 
UTI e óbito neonatal.Isso se deve ao enve-
lhecimento dos óvulos que se desenvolvem 
durante a vida embrionária e permanecem 
no ovário até a liberação, em uma ovulação 
mensal, como também à condição circula-
tória da mulher na idade avançada.

O avanço da idade do homem também 
contribui para a piora na qualidade de célu-
las reprodutivas. Engravidar após os 35 anos 
aumenta não só o risco de problemas para o 
bebê, mas problemas como pré-eclampsia 
(pressão alta) e diabetes gestacional, quan-
to mais velha for a mulher, mais suscetível 
fica a doenças crônicas como essas.

Métodos conceptíveis para ajuda
a engravidar após os 35

O congelamento de óvulos é uma alter-
nativa indicada a mulheres que não podem 
ou não desejam uma gravidez num futuro 
próximo. Quanto mais jovem, melhor será 
a qualidade e maiores chances de uma gra-
videz no futuro.Para quem quer engravidar 
após os 35 de maneira natural e está encon-
trando dificuldades os médicos podem re-
comendar algumas técnicas de reprodução 
assistida.

O coito programado é a orientação do 
melhor período do ciclo menstrual para o 

casal ter relações sexuais e conseguir a ges-
tação, pode ser feita de forma natural ou atra-
vés de medicamentos indutores de ovulação.

A inseminação artificial uterina também 
pode ser uma opção. Nela, o sêmen é tratado 
e os espermatozoides são selecionados em 
laboratório antes de serem inseridos direta-
mente no interior do útero da mulher. O ob-
jetivo é aproximar o espermatozoide do óvu-
lo, facilitando a fertilização mesmo que não 
haja uma certeza de que eles se encontrarão.

Na fertilização in vitro (FIV) , um pro-
cedimento de reprodução assistida de alto 
sucesso, a mulher recebe gonadotrofinas 
(hormônios proteicos) de forma subcutânea 
para estimular o ovário. Após, sob sedação, 
são coletados o máximo de óvulos madu-
ros através de um procedimento chamado 
aspiração folicular, feita através de uma ul-
trassonografia transvaginal.  No laboratório, 
cada óvulo é colocado em uma cultura com 
milhares de espermatozoides saudáveis do 
parceiro ou doador para que a fecundação 
ocorra. Os melhores embriões são transferi-
dos para o útero da mulher.

É importante que a mulher que opte por 
engravidar após os 35 entenda os fatores as-
sociados aos maiores riscos , de forma que 
busque assistência necessária.Por mais que 
existam controvérsias quanto aos reais riscos 
materno-fetais nas gestações tardias, grande 
parte dos especialistas concorda que nesses 
casos a gestação é considerada de risco e 
necessita de cuidados pré-natais específicos.



Gêmeos
Para os nativos de 
Gêmeos 2022 pode 
ser um ano bastante 
dinâmico, muitas mu-
danças, novas experi-
ências e viagens tra-
rão a impressão que o 

ano passou em um piscar de olhos.

Câncer
Os cancerianos se be-
neficiarão bastante da 
energia de vênus, a 
sensação de que tudo 
está se estabilizan-
do tomará conta e os 
caranguejos poderão 

respirar mais tranquilos.

Leão
Para os leoninos o 
ano de 2022 será bas-
tante fluido, pode-
-se esperar que os 
assuntos impactados 
pela energia de vênus 
se completarão com 
mais facilidade.

Virgem
Os nativos de virgem 
terão um ano de tran-
sição e para alcançar 
seus objetivos preci-
sarão fazer um certo 
sacrifício, no entanto 
se fizerem o que for 

necessário serão recompensados da me-
lhor maneira possível.

Áries
As principais mudanças 
esperadas para áries no 
ano de 2022 estão liga-
das a transformações 
relacionadas a sua for-
ma de encarar a vida e 
também os sentimentos.

Touro
No ano de 2022 os 
taurinos se sentirão 
confortáveis ao se ex-
pressar e o mundo ao 
redor corresponderá 
às intenções de touro, 
existirá uma sensação 

de que as coisas estão entrando nos eixos.

Aquário
2022 será um ano em 
que os aquarianos esta-
rão com a sensibilidade 
aflorada, as manifes-
tações extra-sensoriais 
ocorrerão com maior 
frequência.

Peixes
A jornada dos nativos 
de peixes em 2022 
tenderá a ser um ci-
clo de plenitude, to-
das aquelas peças do 
quebra cabeça que 
pareciam difíceis de 
resolver começarão 

a se encaixar. Os piscianos se sentirão 
amados e compreendidos à medida que os 
afetos e amores estarão bastante presen-
tes em suas vidas.

Libra
Os librianos que se 
preparem pois 2022 
promete ser um ano 
de mudanças radicais, 
mas não tenha medo 
das mudanças, pois 
se você souber deixar 

para trás o que não te serve mais um óti-
mo novo caminho se abrirá.

Escorpião
Para os nativos de es-
corpião o ano de 2022 
promete ser um ano de 
conquistas materiais, 
evolução e o senti-
mento de realização 
estará presente.

Sagitário
Os sagitŕianos terão 
um ano muito ligados 
à criação, sua relação 
com o conhecimento 
e com a arte estará em 
plenitude, assim como 
sua energia vital.

Capricórnio
A energia de vênus 
conferirá aos capri-
cornianos um ano 
onde os vínculos afe-
tivos e sociais serão 
fortalecidos, é um 
bom momento para os 
capricornianos apri-

morarem sua capacidade de compartilhar 
e seu humanismo.
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GUIA DOS ASTROS

PREVISÃO 2022

Sempre é tempo de recordar e focar no 
melhor!

O ano de 2022 já está em fevereiro, 
mas ainda é hora de renovar os votos 

de esperança e saber o que está por vir!
Segundo a numerologia, o ano de 2022 

será regido pelo número 6 que na 
astrologia é representado por vênus e 
dessa forma está bastante ligado aos 
amores, as coisas belas e artísticas. 

Abaixo, listamos alguns dos principais 
impactos que a energia da casa 6 trará 

em cada um dos signos do Zodíaco. 
Confira tudo:

REFORÇANDO AS 
ESPERANÇAS:

O que 2022 reserva para 
cada um dos signos do 

zodíaco. para cada signo.

Boas energias são sempre bem-vindas.
Atrair boas energias para a casa não é 

nenhum problema, não é mesmo? E exis-
tem diversos itens que podem trazer isso 
para o nosso lar, fazendo com que a gente 
se sinta mais acolhido e revigorado.

Nosso lar é um templo de energia, e pre-
cisamos de um espaço principalmente para 
meditar ou fazer leituras do dia a dia que 
nos acalmam, sendo um cantinho que cria 
energia positiva e leva isso para todos os 
outros cantos da casa.

Mesmo com o FengShui e outros méto-
dos, ainda existem itens que não devemos 
deixar de ter por perto para melhorar as 
energias. Pronta para saber quais são?

1. Plantas: Bem-vindas em qualquer 
lugar, elas são um ponto de atração de 
prosperidade, principalmente as flores 
amarelas e vermelhas, e frutas dispostas 
no centro da mesa.

ESPECIAL:
Atraia boas vibrações para a sua casa com esses 5 itens.

2. Arcanjo de proteção: esse é óti-
mo principalmente para quem trabalha em 
home office, pois ajuda a trazer boas ener-
gias e deixar o dia a dia mais fluído e leve, 
bloqueando os problemas.

3. Itens dourados: Atraem abundância, 
riqueza, fartura e prosperidade, podendo 
espalhar por toda a casa, principalmente no 
escritório e na cozinha.

4. Livro de Salmos: Sabe aquele livro 
pequenininho que levamos para cá e para 
lá? Ele pode ser deixado também em uma 
gaveta para ajudar a proteger das energias 
ruins da casa.

5. Sino dos ventos: posicionado atrás da 
porta da entrada principal, ele atrai ótimas ener-
gias para o ambiente assim que abrimos essa 
porta, junto com os movimentos e sons agradá-
veis que proporcionam momentos de paz.
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COZINHA DA VÓ OLINDA

Receitas com carne de porco suculentas e de sabores marcantes.

COSTELINHA COM MOLHO 
BARBECUE (IGUAL DO OUTBACK E 

APPLEBEE’S)

Esta receita tem um passo a mais que a 
difere das tradicionais, antes do preparo ao 
forno, as costelinhas devem ser postas para 
ferver em uma panela à parte. Após este pre-
paro estarão prontas para o forno e se tornam 
mais suculentas e macias.Testamos e deu 
super certo! Desde então não deixamos esse 
passo de fora de jeito nenhum (e isso já faz 
bastante tempo).

Uma receita para fazer costelinhas com 
molho barbecue iguais às do Outback e 
Applebee’s
Refeição: Almoço
Cozinha: Americana
Palavra Chave: barbecue, costelinha, outback
Preparo:15 min.
Cozimento:1 h 30 min.
Rendimento:4 porções

Ingredientes
• 1 kg Costelinha de porco
• 1 cebola média
• 2 folhas de louro
• 1 xícara de molho barbecue
• 1 xícara de ketchup
• 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

LOMBO DE PORCO COM
MOSTARDA E MEL

Simples, de fácil preparo e que não exi-
ge muitos conhecimentos, esta receita é ideal 
para quem está iniciando sua prática culiná-
ria. O molho de mostarda e mel garante que o 
lombo suíno continue suculento e com sabor 
dulcificado para agradar diversos paladares.
Esta receita é sensacional por vários moti-
vos: pede poucos ingredientes, é rápida, é 
praticamente impossível de dar errado e fica 
um absurdo de gostoso. O segredo: excelen-
tes ingredientes e olho no forno.

Ingredientes
• 1,2 kg de lombo de porco
• 1 colher de sopa de mostarda
• 2 colheres de sopa de mel
• 1 dente de alho espremido
• 2 cebolas cortadas em fatias

• 250 ml de caldo de galinha
• sal e pimenta

Modo de Preparo
• Pré-aqueça o forno a 180 graus.
• Combine todos os ingredientes, exceto o 
lombo, o caldo de galinha e as cebolas até 
obter um molho espesso.
• Cubra o lombo com este molho. Tempere 
com sal e pimenta. Em um refrátario faça 
uma cama de cebolas e coloque a carne 
sobre as cebolas.
• Adicione o caldo de galinha, cubra o assa-
do e coloque no forno por cerca de 1h30.
• Para verificar a cozedura, use um palito de 
dente. Se ele penetrar facilmente, o assado 
está pronto.
• Sirva como batatas coradas, farofa, salada 
ou com o que mais você quiser.
• Fica uma delícia quente ou frio.

A carne de porco é uma fonte de proteínas nutritiva e muito suculenta, mas, muitas vezes, por ser tão comum na mesa do brasileiro, passa a ter sempre o mesmo 
preparo, acompanhamentos e sabor. Seus diversos cortes apresentam várias possibilidades de preparado: assados, fritos, cozidos, dentre outros. Pensando nisso, 
preparamos uma seleção com 03 receitas de carne de porco para sair da rotina. 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 suina 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. Nesta edição 3super deliciosas receitas. Espero que gostem!

Modo de Preparo
• Em uma panela grande coloque a cos-
telinha inteira (ou no máximo cortada em 
dois pedaços), a cebola, as folhas de louro e 
cubra com água.
• Quando ferver, baixe o fogo e deixe cozi-
nhando por pelo menos 1 hora.

• Depois desse tempo, tire a costelinha da 
água e coloque em uma forma.
• Em uma tigela misture o molho barbecue, 
o ketchup e o açúcar mascavo.
• Espalhe essa mistura sobre toda a costeli-
nha (em cima e em baixo) e deixe a coste-
linha na forma com a parte dos ossos para 
baixo (a parte com mais carne para cima).
• Leve ao forno a 180ºC por aproximada-
mente 30 minutos.
• Sirva com milho verde cozido e purê com 
alho assado e bastante manteiga.

Observações
Recomendamos usar molho barbecue e 
ketchup de marcas americanas, para que 
o sabor fique ainda mais parecido. Não 
colocamos sal na água - isso  mesmo. 
O ketchup e o barbecue já vão dar a 
quantidade de sal necessária. Ah, assim a 
costelinha fica mais “doce” - e adoramos 
assim. Mas se você achar estranho não 
colocar sal, pode colocar!

RECEITA DE BISTECA
SUÍNA GRELHADA

Mais uma receita para nos mostrar que 
carne de porco pode ser uma opção saudá-
vel, é esta opção de preparo grelhada. Seu 
preparo é lento, devido ao processo de ma-
rinar a carne para que o tempero a penetre 
ao máximo, mas o resultado final compensa 
a espera.

Para variar ainda mais na receita, acres-
cente outros vegetais como acompanhamen-
tos e surpreenda a todos.

Devo admitir que a carne suína sempre 
me atraiu bastante e isso em nada tem a ver 
com a adoração ao bacon. Mas sim à esta 
Bisteca Suína Grelhada.Por isso, hoje com-
partilho com vocês a minha versão de bisteca 
ou, para quem prefere, carré.

Ingredientes
• 1kg de bisteca ( no meu caso, 6 bifes)
• suco de 2 limões
• 3 dentes de alho
• pimenta-do-reino a gosto
• orégano
• sal a gosto
• alecrim fresco a gosto
• chimichurri a gosto

Modo de Preparo
1. Em um refratário, disponha as peças de 
bisteca e tempere com todos os ingredientes.
2. É importante que todas as peças fiquem 
cobertas pelos temperos para que a carne 
absorva.
3. Cubra com papel filme e deixe marinando 
por 4 horas na geladeira.
4. Grelhe em uma chapa bem quente e sirva 
acompanhada de batata rústica.
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Rosana dos Santos

Solenidade de colação de grau da primeira 
turma da Unimar na modalidade EAD, a 

turma denominada “Márcio Mesquita Serva”.

Rosana Bottino Montolar

Noemia Ligia Smaniotto Neyde Alves

Luciana Agua Nova Claudia Manzzon

Mauricio Pompeo Olea

Pedro Galhardo Dr. Fernando Alonso Shimizy

Celso Ricardo Pereira Ferreira Antonio Cesar Albuquerque Galhego

Motivo de muito orgulho para todos, aconteceu no último dia 31 a solenidade de colação 
de grau da primeira turma da Unimar na modalidade EAD, a turma denominada “Márcio 

Mesquita Serva” que homenageia nosso Magnífico Pró-Reitor. 
Parabenizamos os novos profissionais que se formaram e agradecemos os profissionais que 

de alguma forma contribuíram para essa construção coletiva.

Eduardo Taqueo Inafuko


