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ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR:

O Projeto “Implantando a Cultura de 
Pacificação nas Escolas, realizado 
pelo Cejusc e Unimar, retoma as 

atividades após a pandemia.

A Universidade de Marília (Unimar) e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania(CEJUSC), após dois anos, devido a pandemia do coronavírus, retomam 

o Projeto“Implantando a Cultura da Pacificação nas Escolas: uma abordagem 
interdisciplinar” , que temcomo objetivo estimular os alunos a resolverem os conflitos por 

meio do diálogo e dacomunicação não-violenta.  Página 5

O prefeito de Ilhabela, no Litoral Paulista, Toninho Colucci, assinou o decreto nº 
9114/2022, que firma a tarifa de ônibus na cidade a R$ 1 aos feriados e domingos para 

passageiros que utilizam o bilhete eletrônico recarregável. Página 06

A traição é um dos problemas mais 
anPara nos ajudar nessa missão, os 

pesquisadores da Universidade de Bocconi 
utilizaram o aprendizado de uma máquina 
que analisa dados de mais de 2 mil casais, 

durante 12 anos. Página 10

ME DEIXEM DORMIR!!!
Gemidos sexuais no 
condomínio, dá para 
resolver a polêmica?

Os ruídos amorosos estão dentro do extenso 
rol de barulhos produzidos na vizinhança 
dos condomínios e são mais comuns do 

que se imagina, só são pouco falados pelo 
constrangimento mesmo. Saiba como lidar 

com este probleminha. Página 7

SNo caso dos cachorros, o infarto é 
pouco observado, chegando a ser raro 

(se comparado aos humanos). Mas ainda 
assim é algo que merece atenção e deve ser 

observado. Página 13

INCRÍVEL:
A inteligência artificial pode 
dizer se seu relacionamento 

tem futuro.

É PRECISO OBSERVAR:
Infarto em cachorros é 

possível e merece atenção.

Enquanto Marília continua aguardando 
promessa do deputado que representa a 

cidade junto ao governador, mais uma cidade 
foi contemplada com este que é considerado 

um mini hospital para atendimento de 
especialistas à população. Página 11

MAIS UMA CIDADE 
CONTEMPLADA :

Aguardada em Marília desde 
2018, AME de Avaré foi 

inaugurado no último sábado, 
12 de março.

Para economizar na hora de abastecer, 
conheça conheça cinco aplicativos para te 
ajudar a driblar o aumento dos preços e 

encher o tanque. Página 14

ALTA DA GASOLINA:
Conheça 5 aplicativos 
que irão te ajudar na 
hora de abastecer.

IMPULSIONANDO OS PASSEIOS:

Ilhabela (SP) mantém 
tarifa de ônibus a R$ 1 aos 

domingos e feriados.



Cornetadas 
do dedão

1-) O que você acha das 
candidaturas apresentadas até agora 
para representar a SUA cidade ???

2-)  Você está satisfeito (a) com a 
unidade de saúde de seu bairro?? 

3-)Você votaria em algum 
candidato apoiado pelo prefeito de 
sua cidade??

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

5-) Na sua opinião, a cidade a 
cidade está bem administrada ?

GOTAS DE FÉ.
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A“Um olhar animador dá alegria ao coração, 
e as boas notícias revigoram os ossos”. 

Provérbios 15:30

Antes de mais uma vez colocar para a re-
flexão este tema que mexe com o futuro de 
nossa cidade, se faz necessário relembrar um 
pouco o contexto das colocações. O corone-
lismo está presente na história do Brasil desde 
os primórdios de sua colonização,porém de 
forma inconsciente, um exemplo disso foram 
às capitanias hereditárias, onde a CoroaPortu-
guesa dividiu o país em grandes lotes de terras 
e as entregou as pessoas de melhores condi-
çõeseconômicas: os donatários. 

A eles eram dado total poder dentro da 
capitania. “Com a morte dodonatário, a ad-
ministração da capitania passava para seus 
descendentes”.Só no Império é que o coro-
nelismo veio tornar-se realidade, porém foi 
na República Velha(1889 – 1930) que o co-
ronelismo se consolidou, tornando-se um sis-
tema político caracterizado peloenorme poder 
concentrado nas mãos de um poderoso local 
(latifundiário, fazendeiro, senhor deengenho), 
pessoas com grande poder aquisitivo. É bom 
ressaltar que esse sistema tinha como figura-
central o coronel.

A grande questão é; qual a semelhança 
com os dias de hoje em Marília ? Sei que al-
guns leitores poderão afirmar categoricamente 
que este tempo já passou e que a realidade hoje 
é outra. Posso lhes garantir que isto é um ledo 
engano. Como sempre digo, tudo não passa de 
um teatro. Basta apenas prestar a atenção no 
detalhe e na movimentação das peças em cima 
do tabuleiro. Em muitas vezes, eles menospre-
zam tanto a inteligência do eleitor que acabam 
atéentregando o jogo em entrevistas, tamanha 
é a certeza da manutenção no poder político 
da cidade. 

A última peça deslocada no tabuleiro ocor-
reu na vinda do vice governador Rodrigo Gar-
cia, onde a troca de gentilezas entre oposição 
e situação chegou até a incomodar os “baba-
-ovos” mais próximos. Para quem não se lem-
bra, em recente declaração a um podcast de 
um outro conceituado veículo de imprensa o 
prefeito Daniel Alonso fez uma menção resi-
liente ao peso político do ex-prefeito e atual 
deputado, com a frase “Marília merecer ter 
dois deputados”. 

Em outras palavras ou nas entrelinhas 
como queiram, deixou bem claro que a jogada 
política é tentar a eleição com as duas cartas 
do “sistema político” atual para a manutenção 
do domínio e poderio daquilo que chamamos 
de coronelismo velado. A verdade é uma só; 
tudo não passa de um teatro. O reino é imexí-
vel ( como diria Antônio Magri ) existe apenas 
a troca do bastão. Enfim, eles estão juntos e 
misturados. 

Apenas como comparativo, vale a pena 
recordar que o coronelismo era um sistema 
politico marcado pelo autoritarismo por parte 
dos coronéis, epela subordinação dos trabalha-
dores e de todo povo que ali vivia, recebiam 
salários ínfimos e eramsubmetidos a péssimas 
condições de trabalhos. Vale ressaltar que os 
trabalhadores viviam dentro daspropriedades 
dos coronéis, e “dependiam de ‘favores’ como: 

Tenha um olhar amigo.

CHEGA DE CORONELISMO:
Grupos políticos ensaiam união em prol 

da cidade. A manutenção do sistema 
de poder está em jogo. 
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A CIDADE ERA ASSIM...

Na passagem dos 85 anos da cidade de 
Marília, uma vista aérea da maior obra 
viária da cidade até então que permitia 
o trânsito de veículos da avenida Nelson 

Spielman até a Avenida Sampaio Vidal por 
cima da linha férrea.

O encorajamento é uma prática pouco visível 
nos nossos dias. Infelizmente, somos mais 
pretensos a retribuir as ofensas recebidas , do que 
simplesmente perdoar. Ferimos se nos sentimos 
machucados e revidamos a maldade recebida 
com ataques ainda maiores. Mesmo com as 
pessoas que amamos, seguimos essa tendência 
natural, sempre mais inclinados a criticar e 
reprovar o outro que ter empatia e incentivá-lo 
a melhorar. Mas, sabemos que isso não é o que 
Deus deseja...

O Senhor Jesus, mesmo depois de ter sido 
traído por um de seus discípulos mais chegados, 
chamou-o de “amigo”. Quando Pedro O negou 
por 3 vezes, Jesus olhou-o com um olhar de 
amigo, sem condená-lo. E depois de ressuscitado, 
não o excluiu, ao contrário, o anjo mandou dizer 
aos discípulos e a Pedro que fossem encontrar o 
Senhor na Galiléia. Assim também é conosco, 
apesar de falhos, Jesus perdoa-nos e nos anima 
a nos encontrarmos com Ele. Hoje também 
Deus deseja que sejamos amigos, amáveis e 
encorajadores uns dos outros.

siga o bom exemplo de Cristo:
• Ore e peça a Deus que lhe ajude a ser um 
bom encorajador de todos a sua volta.
• Seja amigo! Jesus mostrou na prática 
como devemos ser: pacíficos e amáveis 
mesmo quando não nos tratam assim.
• Busque em Cristo forças para perdoar e 
tratar os outros de forma gentil e amiga. Ele 
lhe capacita.
• Encha-se da Palavra de Deus! Leia, estude 
e medite na Bíblia diariamente. Assim, 
poderá crescer à semelhança de Cristo, em 
amor e ação.
• Influencie outras pessoas a não serem um 
fardo pesado, mas darem ânimo e alento, 
como Jesus.

Para Orar:
Senhor Deus, obrigado por ter nos enviado 
Jesus para dar o melhor exemplo de como 
viver. Obrigado por ser o melhor amigo, 

que nos perdoa, sem guardar rancor 
do mal. Perdoe-me por ser rancoroso e 
tão duro com amigos, família e irmãos. 

Ensina-me a ser mais parecido contigo. E 
assim poderei ser melhor amigo, amando 

e dando coragem em vez de criticar e 
ser indiferente. Que todos à minha volta 

encontrem em mim um pouco da bondade e 
serenidade que Jesus exalava a todos. Em 

nome de Jesus te peço...  Amém!

algum dinheiro extra, auxílio paraeducação 
dos filhos, socorro na hora da doença, etc.”

Se bem analisarmos, a cidade de Marília 
perdeu aquele protagonismo de crescimento 
dos anos 50 e 60 e nas últimas décadas se es-
tagnou diante de outras até de menor porte que 
estão a apresentar números representativos de 
crescimento de desenvolvimento, principal-
mente aquelas que deram um basta a grupos 
políticos para focar em gestão administrativa 
de cidade. Vide Maringá (PR), Presidente Pru-
dente (SP), Araçatuba (SP) São Carlos (SP) e 
tantas outras. 

Para uma melhor conscientização, verifi-
que qual foi a última grande indústria a se ins-
talar na cidade gerando centenas de empregos 
e impulsionando a renda per capita da classe 
trabalhadora. Hoje, a exemplo da época coro-
nelista, a classe trabalhadora da cidade traba-
lha com os ditos salários ínfimos, muitas vezes 
em dupla função e enfrentando as dificuldades 
de um caótico transporte coletivo. Outro com-
parativo é a dependência da maioria da popu-
lação que reside nos bairros quando necessita 
de uma unidade básica de saúde, um medica-
mento na farmácia municipal ou melhorias na 
sua rua ou bairro.

Este é o sistema. Um jogo onde somente 
uma meia dúzia comanda, em uma cidade que 
se classifica entre as 100 mais em arrecadação 
em meio a mais de 5600 municípios. Aqui, o 
que vale é somente o lançamento de grandes 
condomínios que aos poucos vão cercando 
a cidade, como fizeram com os pedágios in-
viabilizando-a cada vez mais. Por que, não se 
pode ter nem laser para o povo, como o bos-
que municipal que hoje não passa de uma mata 
cercada com alambrando, do parque aquático 
abandonado e por aí afora. 

Voltando a visita do candidato do gover-
nado João Doria, o prefeito terminou sua fala 
com uma declaração bem evidente do plano 
dos dois grupos, que pelo visto, é um só. “Va-
mos ajudar o governador Rodrigo Garcia, va-
mos eleger os deputados de Marília e de nossa 
região, que lutam por nós”, apelou. Pura de-
magogia barata. 

Passam-se os anos anos, porém, as prá-
ticas continuam as mesmas. A prestação 
dos“favores” permanece, onde essa forma de 
coronelismo é maisacentuada, pois os indi-
víduos não veem as políticas públicas como 
direito e sim como favoresoferecidos pelos re-
presentantes a qual elegeram. Com isto eles se 
vangloriam e conquistam seus votos. 

Infelizmente, mais uma vez, a cidade é re-
fém de uma jogada politica onde os que estão 
dando as cartas são os que ditam as regras do 
jogo. Enquanto isto, as pessoas de bem se ca-
lam, para preservar suas respectivas famílias 
e também já por conhecer como funciona o 
esquema ou sistema para que tentar afrontar 
ou combater. Confiamos em dias melhores....
aguardemos e torcemos para que um dia novas 
e reais lideranças possam surgir para romper 
este sistema falido, responsável pelas amarras 
da cidade. Falei e tenho dito. 



APREENSÃO NO COMÉRCIO:
Alta nos combustíveis pode levar IPCA de 2022 

a 7,5%, diz economista.

IN FOCO
Março / 2022Página 3

O reajuste dos combustíveis, anuncia-
do nesta quinta-feira (10) pela Petrobras, 
desencadeou uma onda de revisões parao 
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo) de 2022.O aumento nos preços foi 
dos mais fortes feitos pela companhia em 
muitos anos e vai provocar impactos diver-
sos na economia. Para o economista André 
Braz, da FGV, o índice pode chegar a 7,5% 
em dezembro.“Minha previsão estava em 
6,2%. Eu posso estar pecando pelo excesso 
ou pela falta. Mas a indicação é de que seja 
pela falta, por causa dos impactos indiretos 
que este reajuste vai provocar ao longo da 
cadeia produtiva”, disse à CNN.

Braz explica que o diesel tem um peso 
bem menor no cálculo do IPCA, de ape-
nas 0,25%, contra o da gasolina que é de 
6,58%. Ele pondera que o maior efeito do 
reajuste dos preços não vai ser dar pelo 

valor cobrado na bomba dos postos e sim 
pela difusão do aumento na economia.“Eu 
estou falando do frete, das máquinas agrí-
colas, do ônibus urbano. No caso do trans-
porte urbano, não sabemos de quanto será 
o reajuste das tarifas até agora. Este impac-

to indireto não é trivial e pode salgar muito 
a inflação”, disse.

A Petrobras anunciou aumento de 18% 
para gasolina, 24,9% para o diesel e 16% 
para o GLP. O gás de cozinha tem peso mar-
ginal no cálculo do IPCA, mas compromete 

1,4% do orçamento das famílias de baixa 
renda, o que potencializa a perda no poder 
de compra e estímulo à atividade econômi-
ca.André Braz pondera que ainda estamos 
em março e há muita incerteza sobre o que 
pode acontecer com a guerra na Ucrânia e 
também no cenário doméstico.

“Ainda tem muita água para rolar neste 
ano. Pode ser até que o petróleo se estabili-
ze num patamar mais baixo, o que poderia 
levar a uma redução no preço da gasolina. 
Mas hoje é muito difícil acreditar nessa pos-
sibilidade diante do que está acontecendo na 
Ucrânia. Se acontecer, eu terei superestima-
do o IPCA em 7,5%, pecando pelo exces-
so”, pondera.

A meta de inflação deste ano é de 3,5%, 
com intervalo de 1,5 ponto para acomo-
dação de choques.Pelo relatório Focus de 
segunda-feira (7), a expectativa média dos 
analistas consultados pelo BC subiu pela oi-
tava vez consecutiva, para 5,65%. O reajus-
te anunciado pela Petrobras deve promover 
nova revisão na coleta no fim da semana.

VItóRIA DAS MPES: 
Veto ao Refis do Simples é derrubado.

Em sessão realizada na tarde desta quin-
ta-feira (10/03), o Congresso Nacional der-
rubou o veto ao Refis das Micro e Pequenas 
Empresas (MPEs). O programa de regula-
rização e renegociação de dívidas passa a 
oferecer a oportunidade de as MPEs qui-
tarem os débitos de forma parcelada, com 
descontos nos juros e multas, entre outros 
incentivos.O placar da votação ficou da se-
guinte forma: 65 votos a 2, entre os senado-
res; e 430 votos a 11, entre os deputados. 

O PLP 46/2021 havia sido aprovado em 
dezembro do ano passado, na Câmara e no 
Senado, porém, acabou vetado, em janeiro 
deste ano, pelo presidente Jair Bolsonaro. 
O governo sustentou que a proposta viola-
ria a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias de 2021. Uma 
grande mobilização foi iniciada em prol da 
derrubada do veto. A rede de Associações 
Comerciais da Facesp movimentou os em-
preendedores. Um abaixo-assinado foi cria-
do. Mais de 10 mil empreendedores assina-
ram o documento. 

O vice-presidente da Facesp e deputado fe-
deral, Marco Bertaiolli, que havia sido relator 
do projeto, passou a articular apoios pró-Refis, 
no Congresso Nacional. O temor era que cerca 
de 430 mil micros e pequenas empresas fos-
sem excluídas do Simples Nacional, por não 
terem a chance de renegociar suas dívidas acu-
muladas no período de pandemia, e, assim, fe-
chassem as portas, gerando a demissão de mais 
de um milhão de trabalhadores. 

“Agradeço ao presidente do Congresso 

Reajuste, um dos mais fortes feitos 
pela Petrobras em muitos anos, 

deve provocar impactos diversos na 
economia.

Nacional, senador Rodrigo Pacheco, por ter 
atendido ao nosso pleito de antecipar a aná-
lise deste veto e a todos os parlamentares 
que entenderam a importância de oferecer 
uma nova chance aos empreendedores. O 
Refis fará com que a roda da economia con-
tinue girando, com a manutenção e a gera-
ção de empregos e dando uma maior robus-
tez ao processo de retomada econômica”, 
disse Bertaiolli. 

“Uma saudação especial as Associações 
Comerciais, a Facesp, a CACB, as Federa-
ções de todo o Brasil, e as demais entidades 
que se mobilizaram. Mostramos, mais uma 
vez, a nossa força e o nosso protagonismo”, 
afirmou o vice-presidente da Facesp. 

REGULARIZAÇÃO DO sIMPLEs 
Com a derrubada do veto, Bertaiolli 

adianta que, agora, solicitará ao Comitê 
Gestor do Simples Nacional uma nova am-
pliação do prazo para regularização. A data 
final é dia 31 de março. “Vamos solicitar 
uma nova ampliação para, ao menos, mais 
um mês”, disse o vice-presidente da Facesp. 
De acordo com Bertaiolli, a Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), as-
sim que promulgado o Refis, estará com o 
sistema preparado para que todas as MPEs 
façam a adesão ao Refis e, assim, consigam 
regularizar a situação e se mantenham no 
regime Simples. “Mesmo com a Procurado-
ria empenhada, o prazo de 31 de março é 
bem exíguo, o que justificaria a prorroga-
ção”, finalizou.
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NOVA FARSA À VIStA?
Depois do imbróglio da Rizzo Park, prefeito 

Daniel Alonso assina autorização para empresa de 
transporte coletivo acusada de formação de cartel e 

superfaturamento em Paulínia operar em Marília.

ACONtECE MARÍLIA I

Empresa Smile que tentou participar da 
concorrência pública do transporte urbano é 
denunciada por formação de cartel, falsifi-
cação de documentos

Anoticia vem sendo vinculado em al-
guns portais de noticias com insistência 
há semanas e na última sexta feira era com 
exclusividade publicada por um determina-
do site como confirmada e, que o prefeito 
municipal Daniel Alonso já havia assinado 
a autorização e estaria realizando o anuncio 
durante esta semana. 

O fato é que; segundo o que foi publi-
cado já estaria acertada a substituição da 
empresa prestadora do serviço de transpor-
te coletivo de Marília. Pelas informações 
divulgadas a empresa Smile Transporte e 
Turismo Ltda estaria concluindo a compra 
da empresa bauruense e, portanto estaria já 
colocando seus carros para ocupar as linhas 
concedidas em processo licitatório.

Pelas matérias publicadas, a mudança 
estaria ocorrendo porque, a Grande Marí-
lia, que hoje opera o transporte público nas 
zonas Norte, parte da Oeste e Leste do mu-
nicípio, estaria sendo vendida para o grupo 
Smile Turismo, que já possui frota em ou-
tras cidades do Estado de São Paulo, como 
por exemplo, Santa Bárbaro do O’este.  

O JORNAL DO ÔNIBUS DE MARÍ-
LIA, reitera o seu posicionamento de in-
dependência e portanto da prática de um 
jornalismo sério, transparente e na busca 
constante da verdade. Nosso compromisso 
é com a população de marilia, a classe tra-
balhadora e principalmente com os usuários 

do transporte coletivo e como tal TORNA-
MOS DE FORMA PÚBLICA novamente 
oque está por trás desta transação. 

O JORNAL DO ÔNIBUS DE MARI-
LIA, no último dia 3 de março publicou tam-
bém com exclusividade quem era a empresa 
que estava assumindo o transporte público 
das regiões Norte, parte da Oeste e Leste. 
Que fique bem claro que o nosso objetivo 
não é aqui macular ou denegrir a imagem 
da empresa, mas, evitar que venha a ocor-
rer o que aconteceu em Paulínia ou em caso 
bastante conhecido; “A zona azul nas mãos 
da então acima de qualquer suspeita RIZZO 
PARK, ou outro nome que utilizam. Confi-
ra a matéria que publicamos acessando este 
link de nosso site.

Segundo as informações, a Smile esta-
ria começando a operar na cidade de Ma-
rília no dia 2 de março. Nossa reportagem 
manteve contato com o RH da empresa 
Grande Marília que não confirmou a in-
formação e relatou que a empresa continua 
circulando normalmente em suas linhas do 
município.Na realidade a empresa está se 
apresentando como NOVA VIA, mas, que 
pertence ao GRUPO SMILE TURISMO, 
também responsável pelo transporte públi-
co por exemplo; em Santa Bárbara d’Oeste. 
Confira a frota.

Ocorre que, na matéria publicada nes-
ta sexta feira pelos SITES fartamente pa-
trocinados pela administração municipal, 
a informação é de que: Foi apurado que, 
em um negócio de valores não revelados, a 
Grande Marília será incorporada pela Ser-

tran Transportes, um grupo que mantém 
negócios no setor de fretamento, transpor-
te escolar, comércio de ônibus e transporte 
coletivo urbano. A transição deve ser feita 
durante o mês de março, com começo da 
operação em abril.

Isto devido a reportagem publicada pelo 
JORNAL DO ÔNIBUS DE MARÍLIA mos-
trando a realidade dos fatos. Nossa reporta-
gem novamente foi a campo e conseguiu um 
contato com correspondentes na cidade de 
Santa Bárbara d’Oeste que nos confirmou 
a transação ocorrida. Confira a imagem do 
que ocorre e, que comprova que na reali-
dade a SERTRAN é do GRUPO SMILE, 
como tentam esconder, devido as acusações 
que pesam sobre a mesma como formação 
de cartel, falsificação de documentos.

Reiteramos que o nosso papel mais 
uma vez, é contribuir com o poder legisla-
tivo mariliense que tem como uma de suas 
principais funções; FISCALIZAR. A cida-
de não pode ficar sem transporte coletivo e 
este setor vive uma crise sem precedentes 
devido as constantes altas no diesel e outros, 
no entanto, isto não significa que tenhamos 
que aceitar o que vier, sem uma análise mais 
aprofundada sobre a empresa interessada. 
Não se livra de um problema, criando-se 
outro. Como se vê, é mais um abacaxi para 
administração do gestor expertise que para 
se evitar o atual desgaste com a experiência 
vivida, por exemplo, com a Rizzo Park, terá 
que averiguar para aprovar. COMO SEM-
PRE DIGO, COM A PALAVRA OS SE-
NHORES VEREADORES.

ESQUECERAM DE MIM:
ACIM não se mobiliza 

e Marília não terá 
a Semana do 

Consumidor 2022.

Uma simples sugestão de QUEIMA 
DE ESTOQUE. Assim pode ser definida a 
iniciativa para este mês de março que tem 
como principal data o dia do consumidor 
(15) e consequentemente a SEMANA DO 
CONSUMIDOR. A Associação Comercial 
e de Inovação de Marília desde a última se-
mana de fevereiroestá estimulando os co-
merciantes da cidade a promoverem uma 
ampla liquidação no mês de Março, e só. 

Com o tema: Liquida Marília, a campa-
nha visa despertar no consumidor o interes-
se em visitar as lojas da cidade a procura de 
produtos que serão liquidados na renovação 
de estoques. “É momento de liquidar”, dis-
se o presidente da entidade, Adriano Luiz 
Martins, ao considerar uma excelente opor-
tunidade para comerciantes e consumido-
res. “Muitas lojas estão se preparando para 
a nova coleção da próxima estação e terão 
que liquidar muitos produtos”, comentou o 
dirigente ao encaminhar material da campa-
nha promocional com este objetivo.

Na contra mão de outras cidades que 
divulgam amplamente a semana com des-
contos especiais e até prêmios, a ACIM não 
moveu uma palha para a realização na cida-
de de Marília. A Semana do Consumidor é 
o momento em que o comércio, seja ele físi-
co ou eletrônico, disponibiliza promoções, 
descontos e vantagens aos clientes que 
querem comprar aquele-produtinho-por-
-um-preço-amigo. Celebrado no dia 15 de 
março, o Dia do Consumidor foi instituído 
no Brasil pelo Buscapé em 2014 – e cresceu 
no país a ponto de se tornar a Semana do 
Consumidor. Em 2022, o período de apro-
veitar as ofertas de smartphones, notebooks 
e eletrodomésticos (e mais!) acontece entre 
os dias 14 e 20 de março, menos em Marí-
lia, claro.

As promoções da Semana do Consumi-
dor são boas, e possibilitam adquirir um ar-
tigo caro por um preço menor que o já espe-
rado. Só que, assim como ocorre na Black 
Friday, é preciso ter um pouco de cuidado 
para não cair em ciladas.
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ABORDAGEM INtERDISCIPLINAR: 

O Projeto “Implantando a Cultura de Pacificação 
nas Escolas”, realizado pelo Cejusc e 

Unimar,retoma as atividades após a pandemia.

ACONtECE MARÍLIA II

O objetivo do Projeto de Pacificação 
nas Escolas é transmitir e desenvolver nas 
crianças e pré-adolescentes a cultura de 

paz, diminuindo a violência, seja física ou 
verbal, na solução de conflitos.

A Universidade de Marília (Unimar) e o 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSC), após dois anos, devi-
do a pandemia do coronavírus, retomam o 
Projeto “Implantando a Cultura da Pacifica-
ção nas Escolas: uma abordagem interdisci-
plinar” , que tem como objetivo estimular 
os alunos a resolverem os conflitos por meio 
do diálogo e da comunicação não-violenta. 
A escola que recebe o Projeto é a Emef Pro-
fessor Nelson Gabaldi.

De acordo com a chefe do Cejusc Ma-
rília, Juliana Raquel Nunes, o programa foi 
pensado para melhorar a convivência na 
escola, refletindo no dia a dia da criança e 
adolescente. “O Projeto acontece desde o 
ano de 2017, com autorização da Secretaria 
Municipal de Educação, e temos constata-
do um resultado muito positivo em que as 
crianças e pré-adolescentes gostam da for-
ma que temos trabalhado os temas voltados 
a cultura de pacificação social com a cultura 
de paz, do diálogo, da resolução pacífica de 
conflitos, direitos e deveres das crianças e 
adolescentes e comunicação não violenta, 
porque a partir desta abordagem interdis-
ciplinar, todos os cursos participam com a 
gente, então além desta dinâmica de diálo-
go de paz, eles têm atividades como a horta 
terapêutica, oficinas culinárias, arte-terapia, 
teatros, gincanas e trabalhos no laboratório 
de informática”, conta.

A cada semana, o Projeto “Implantando 
a Cultura da Pacificação nas Escolas: uma 
abordagem interdisciplinar”, leva uma di-
nâmica para os alunos com a participação 
da Unimar, ou seja, a cada semana coorde-
nadores, docentes e acadêmicos de um cur-
so, graduação e pós- graduação, realizam 
atividade com a turma. “As crianças ficam 
contentes porque a cada atividade é uma 
descoberta, além deles entenderem que há 
muitas oportunidades de formação, porque 
trabalhamos também a feira de profissões e 
a questão da pós-graduação, transmitindo 
para eles a esperança de um futuro ainda 
melhor”, destaca.

O Projeto “Implantando a Cultura da Pa-
cificação nas Escolas: uma abordagem inter-
disciplinar” foi realizado, pela primeira vez, 
na Emef Professor Olímpio Cruz, na zona 

norte de Marília. No ano seguinte, o projeto 
foi desenvolvido na Emef Professor Nelson 
Gabaldi. Em 2019, foi realizado na zona sul 
da cidade, na Emef Professor Paulo Freire, 
sendo paralisado por conta da pandemia e, 
agora, retomando as atividades, novamente, 
na Emef Professor Nelson

Gabaldi.
Para a Diretora da Emef Antônio Nel-

son Gabaldi, Vanessa Cristina Passarelli 
Barbosa, é uma grande oportunidade rece-
ber novamente o Projeto. “Nós tivemos um 
primeiro contato com o projeto em 2018, 
que foi maravilhoso e, agora, a gente tem 
a oportunidade do retorno pós- pandemia. 
A turma escolhida foi o quinto ano, que 
já participou na primeira vez, e agora eles 
retomam, isso é muito legal, porque eles já 
tiveram esta experiência e agora finalizam o 
ensino fundamental com o Projeto. A gente 
só tem a agradecer a parceria com a Unimar 
e o Cejusc&quot, ressalta.

Ainda segundo a Diretora, com o Pro-
jeto os alunos têm o conhecimento de uma 
realidade que, a princípio, parece ser dis-
tante. &quot;Nós recebemos vários alunos 
da Unimar, tanto da graduação, quanto da 
pós-graduação, que desenvolvem ativida-
des variadas, que dá a oportunidade para 
que eles conheçam um mundo que parece 
ser muito distante da realidade deles. Des-
ta forma, eles estão no ambiente que estão 
acostumados, mas com a vivência da rotina 
da Unimar, que tem aquela estrutura ma-
ravilhosa, e eles percebem que é possível 
e nem é tão distante assim vislumbrar esta 
vontade de estar numa graduação e pós-
-graduação&quot;, complementa.

Antes de retomar o Projeto na Emef, 
as mães e responsáveis foram convidadas 
para uma reunião, com a chefe do Cejusc e 
a diretora da escola, em que foi passado os 
detalhes desta edição e, também, para escla-
recimento de dúvidas.

Para Patricia Virginia Paes Viana, mãe 
de uma aluna, foi importante o acolhimento 
e é uma alegria saber que a filha irá partici-
par novamente do Projeto. “Minha filha está 
muito empolgada para retomar o projeto e 
eu também. Ela participou na primeira vez, 
amava, e agora está ansiosa para começar 
logo. Quando participou pela primeira vez, 
percebemos como ela adquiriu novos co-
nhecimentos, voltava cheia de histórias, 
energizada e empolgada. Estou muito feliz 
com o retorno do projeto”, destaca.



PRIMEIRA PARADA
Março / 2022Página 6

IMPULSIONANDO OS PASSEIOS:  
 Ilhabela (SP) mantém tarifa de ônibus a 

R$ 1 aos domingos e feriados.

A Prefeitura de Já está na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, um projeto de lei 
que visa estabelecer um piso salarial nacio-
nal de R$ 3,8 mil para motoristas de ônibus 
rodoviários, com uma correção anual pelo 
Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou por 
outro índice oficial.

O Projeto de Lei 326/22 é de autoria do 
deputado Abou Anni (União-SP), e englo-
ba os motoristas profissionais de ônibus no 
transporte intermunicipal, interestadual ou 
internacional de passageiros. Por meio de 
nota, segundo a Agência Câmara, trata-se de 
um trabalho complexo e que ainda não tem 
essa regulação salarial em nível nacional.

“Em que pese a relevância da categoria, 
ainda inexiste piso salarial proporcional à ex-
tensão e à complexidade desse trabalho, como 
prevê a Constituição. É necessário avançar 
para a fixação de um piso adequado”, disse.

JUStO SALÁRIO:
Projeto na Câmara quer piso 
nacional de R$ 3,8 mil para 

motoristas de ônibus rodoviários 
e urbanos em cidades com 150 

mil habitantes ou mais.

O prefeito de Ilhabela, no Litoral Pau-
lista, Toninho Colucci, assinou o decreto nº 
9114/2022, que firma a tarifa de ônibus na 
cidade a R$ 1 aos feriados e domingos para 
passageiros que utilizam o bilhete eletrôni-
co recarregável.

Já nos dias úteis e aos sábados, o valor 
permanece em R$ 2,10 para quem utiliza o 
bilhete eletrônico, e em R$ 5 para os usuá-
rios que realizam o pagamento em dinheiro. 
O decreto foi publicado nesta quarta-feira, 
09 de março de 2022.

No período de 23 de dezembro de 2021 
até o dia 06 de março de 2022, os usuários 
da cidade puderam contar o programa Ta-

rifa Legal, instituído pela prefeitura, e que 
teve como objetivo estabelecer o valor mí-
nimo de R$ 1 diariamente para as passagens 
de bilhete eletrônico.

COMO OBTER O BILHETE 
ELETRÔNICO?

Para emitir o bilhete eletrônico, é neces-
sário preencher o formulário pelo site: ht-
tps://jvcsolutions.com.br/siscad/ilhabela ou 
entregar a documentação na sede da Fênix, 
localizada na Av. Tiradentes, 124 – Barra 
Velha, Ilhabela (SP).Os cartões podem ser 
recarregados nos pontos de vendas da cida-
de e também na sede da empresa.

URBANOs
Em outro projeto, (PL 332/22), o parla-

mentar também propõe piso salarial de R$ 
3,8 mil os motoristas do transporte coletivo 
urbano nas cidades com mais de 150 mil ha-
bitantes.Também haverá correção anual.Os 
dois textos tramitarão apensados.

A Agência Câmara aponta que, segun-
do o portal salario.com.br, o salário médio 
nacional do motorista de ônibus rodoviário 
foi de R$ 2.125,31, para jornada de 43 horas 
semanais, entre fevereiro de 2021 e janeiro 
de 2022. Para urbano, de R$ 2.128,31 com 
igual jornada.

O projeto tramita em caráter conclusivo, 
ou seja, não precisa passar pelo plenário se 
não houver modificação, e será analisado 
pelas comissões de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.Não há prazo para 
a conclusão das votações.

A Prefeitura de Quatro Barras (PR) 
anunciou que, a partir do dia 21 de março de 
2022, haverá tarifa zero para os usuários do 
transporte coletivo municipal.Com a inicia-
tiva, os 11,7 mil passageiros que embarcam 
diariamente, poderão utilizar três linhas ex-
clusivas tanto durante a semana quanto aos 
finais de semana, com mais de 50 horários 
disponíveis.
Veja quais são as linhas contempladas:

O11 – Borda do Campo / Terminal de 
Quatro Barras
O12 – São Pedro – Jardim Menino Deus 
(via Terminal de Quatro Barras)
O13 – Palmital – Ribeirão do Tigre/
Terminal de Quatro Barras

BENEFÍCIO
O benefício foi concedido após um acor-

do e termo de cooperação feito pela Comec 
(Coordenação da Região Metropolitana de 
Curitiba) entre a Prefeitura e o Governo do 
Paraná, que prevê uma divisão do subsidio 
tarifário.Para utilizarem o benefício, os pas-
sageiros precisam utilizar o cartão Metro-
card, que contém informações importantes 

FOMENtANDO O COMÉRCIO:
Quatro Barras (PR) terá tarifa 
zero em três linhas de ônibus.

para o sistema, como o número de usuários 
das linhas. A utilização do cartão também 
será gratuita.

MELHORIAs
Atualmente, o valor do transporte públi-

co na cidade é R$ 4,50. No entanto, com a 
tarifa técnica (que é o custo do sistema divi-
dido pelo número de usuários), chega a R$ 
8,79.Dentro deste valor, R$ 4,29 serão pa-
gos pelo governo como forma de subsidiar 
a rede intermunicipal de transporte, o que 
permite a integração de 19 cidades metro-
politanas com a capital.

Com a mudança, o restante da tarifa pas-
sa a ser subsidiado também pelo cidade, em 
um investimento mensal previsto de cerca 
de R$ 160 mil.Em entrevista à imprensa lo-
cal, o prefeito de Quatro Barras (PR), Lo-
reno Tolardo, afirmou que a novidade será 
importante para a circulação da cidade.“As 
pessoas vão usar o transporte público para 
se deslocar de forma gratuita, o que vai fo-
mentar o comércio local. Também é uma 
boa estratégia para atrair investimentos”, 
ressaltou o prefeito.
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Quando gemidos sexuais reverberam 
pelo condomínio e incomodam vizinhos, 
síndico é acionado para resolver a questão. 
Confira algumas soluções para a inconveni-
ência

“Vamo acordar esse prédio, fazer inveja 
pro povo, enquanto eles tão indo trabalhar, 
a gente faz amor” Quem aí não lembra do 
refrão de Acordando o Prédio, hit de Luan 
Santana? Na vida real, porém, acordar com 
gemidos sexuais dos vizinhos do condomí-
nio não tem nenhuma graça.

Os ruídos amorosos estão dentro do ex-
tenso rol de barulhos produzidos na vizi-
nhança dos condomínios e são mais comuns 
do que se imagina, só são pouco falados 
pelo constrangimento mesmo.Quem sofre 
com o incômodo só se manifesta quando os 
barulhentos extrapolam a razoabilidade, ti-
rando o sossego e trazendo inconveniência 
social e familiar.

Para o síndico, abordar o vizinho baru-
lhento pode ser tão constrangedor quanto 
foi para quem registrou a reclamação. E so-
lucionar a questão pode ser simples como 
fechar as janelas e maneirar na empolgação 
ou complexo, como ter que acionar a ga-
rantia da construtora por não ter atendido a 
requisitos de conforto acústico da Norma de 
Desempenho (ABNT NBR 15.575/2013).

Perturbação ao sossego e 
constrangimento social

Desde que o vizinho da unidade ao lado 
começou a namorar, há pouco mais de três 
meses, a universitária Olívia, de 25 anos, e o 
marido não tiveram mais paz no apartamen-
to em que moram há um ano e meio. Nem 
para trabalhar, nem para estudar e nem para 
receber visitas.

“Começamos a ouvir gemidos sexuais, 
tapas e gritos na hora H. É extremamente 
incômodo, perturbador, me atrapalha na 
concentração no estágio e nas aulas. Com 
a pandemia, eu tenho trabalhado na sala, 
cuja parede faz divisão com o quarto deles 
e eu acho que a cama deve ser encostada 
na parede porque o barulho chega direto”, 
relata Olívia.

É todo dia e não tem hora. Ela conta 
que geralmente é à noite, quando ela tem as 
aulas on-line, mas o marido dela, que tem 
trabalhado no quarto, também já escutou de 
manhã cedo. “Falamos diretamente com o 
síndico porque o rapaz não aparenta ser de 
fácil diálogo. Tivemos receio de conversar 
e ele ser agressivo. E, aparentemente, ele 
não se importou com a notificação, porque 
os barulhos continuam, já estou indo para a 
minha quarta reclamação. Ele faz o que quer 
e não sabe viver em uma pequena socieda-
de, que é um condomínio”, desabafa.

O cúmulo do constrangimento aconteceu 
quando a avó do marido de Olívia visitou 
o casal. “Lá pelas oito da noite, a velhinha 
ouviu os gritos do vizinho. É uma situação 
bizarra, constrangedora. Estamos tendo o 
nosso espaço, nossa privacidade invadida.”

Além de formalizar as reclamações, Olí-
via tem colocado música ambiente e usado 
fones de ouvido para amenizar o barulho 

ME DEIXEM DORMIR!!!
Gemidos sexuais no condomínio, dá para resolver a polêmica?

perturbador. “Ainda assim eu evito ficar na 
sala da minha própria casa para assistir TV, 
porque se o volume estiver baixo, dá para 
ouvir.”

E Olívia não está sozinha na reclamação. 
De acordo com o síndico do condomínio, 
AntonioRafacho, os vizinhos dos aparta-
mentos de cima e de baixo também registra-
ram reclamações. “Todos os vizinhos estão 
em home office e ouvem tudo. Além do ca-
sal, há famílias com filhos adolescentes e se 
tornou algo constrangedor na vizinhança”, 
diz Rafacho.

O morador é inquilino e vem causando 
outros problemas, como uso de entorpecen-
tes e circulação sem máscara facial nas áre-
as comuns. A falta de urbanidade caminha 
para o típico comportamento antissocial.“Já 
notifiquei a proprietária para que tome pro-
vidências e tentarei uma mediação com ele, 
antes de partir para multa”, diz.

Em outro condomínio, Rafacho conse-
guiu resolver facilmente em uma conver-
sa franca com o morador, relatou o que os 
vizinhos estavam passando e perguntou de 
que forma ele poderia colaborar e tudo se 
resolveu.

Como o assunto deve ser tratado
Nos muitos anos em que atende con-

domínios, foram várias as reclamações de 
barulhos amorosos que chegaram até o ad-
vogado Marcio Rachkorsky.“É um assunto 
delicado, mas que pode ser tratado com le-
veza. Pela minha experiência, mais de 90% 
dos casos se resolve facilmente, quando a 
abordagem é bem feita. Mas os outros 10% 
são eventos mais graves, com pessoas que 
deliberadamente fazem o ruído e devem ser 
tratados pelo jurídico. Ainda há raríssimos 
casos envolvendo crimes, em que se deve 
acionar a polícia”, explica Rachkorsky.

Gemido sexual é uma infração tal qual 
outro barulho qualquer e os vizinhos inco-
modados devem registrar a reclamação nos 
meios oficiais do condomínio para que o caso 
seja analisado e tratado adequadamente.

Orientações
* Formalize a reclamação abrindo um 

chamado pelo site ou por e-mail, copiando o 
menor número de pessoas possível.

* O texto deve ser sóbrio, sem juízo de 
valor, de maneira leve. Nunca use palavras 
que possam constranger.

* Cuidado no vocabulário: troque ter-
mos como “meu vizinho está gemendo, 
fazendo escândalo, gemido escandaloso”, 
por expressões mais leves, como “estou ou-
vindo ruídos amorosos”, “quando namoram, 

passam da conta”, “as paredes não são ro-
bustas”.

* Para virar uma reclamação coletiva, 
que necessita de intervenção do síndico, 
mais vizinhos incomodados devem abrir o 
chamado.

* Para provar situação recorrente, o mo-
rador pode solicitar apoio a um funcionário 
ou vizinho para servir de testemunha e co-
lher por escrito o depoimento dizendo que 
constatou o barulho fora do normal no dia 
XX/XX e hora XX:XX.

* Dialogue antes com o vizinho ruido-
so. Dificilmente o morador incomodado vai 
encarar essa missão sozinho, ou até mesmo 
acompanhado pelo síndico pelo grau de 
constrangimento. Síndico e conselho po-
dem escolher a melhor pessoa (perfil des-
contraído, liberal) para abordar de maneira 
leve. Geralmente, resolve.

* Se a conversa não der certo, siga o 
protocolo do Regulamento Interno: adver-
tência e, na reincidência, multa.

“Quando a pessoa é abordada do jei-
to certo, por uma pessoa mais preparada 
e descontraída, resolve. Normalmente ela 
não tem ideia de que as pessoas ouviam 
e passam a maneirar. Mas deve haver um 
cuidado na escolha de quem vai puxar essa 
conversa, com o tom e no momento certo”, 
recomenda Marcio Rachkorsky.

E não precisa necessariamente ser o 
síndico ou o advogado do condomínio 
para conduzir a conversa. Pode ser um 
conselheiro.“Às vezes o síndico é mais me-
tódico, fechado, não tem perfil para conver-
sa. Mas se um conselheiro é mais liberal, 
falador, mais leve, cordial, ou que tenha al-
guma proximidade com o vizinho, ele pode 
fazer a primeira abordagem”, recomenda o 
advogado especializado em condomínio.

Quando a conversa não resolve
Se o vizinho barulhento não melhorar o 

comportamento depois da conversa, Marcio 
Rachkorsky recomenda acionar um advoga-
do. “Para esse tipo de caso, o ideal é que o 
síndico e o conselho saiam de cena. O ju-
rídico deve notificar, aplicar advertência e, 
em casos mais severos, aplicar multa. Quan-
do mexe no bolso, geralmente resolve”, diz.

Para situações em que, além de produzir 
ruído, o infrator abre janela e cortinas, faz 
questão de se exibir, que os outros assistam, 
simula masturbação, faz contato visual com 
crianças ou adolescentes, já não se trata 
mais de um incômodo e, sim, de um crime. 
“É para ligar para a polícia (190). Caberá à 
autoridade policial tipificar o crime e o caso 
deve ser tratado na esfera jurídica”, orienta 
Rachkorsky.

A depender da gravidade do caso, o ad-
vogado recomenda levar para assembleia 
extraordinária para dar ciência aos con-
dôminos e, sobretudo, para rotular como 
comportamento antissocial, em que a con-
duta é habitual e já se esgotaram todas as 
possibilidades de conciliação, para aplica-
ção de multa (que pode chegar a 10 vezes 
o valor da cota condominial) e expulsão do 
convívio social.
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O Ministério do O estado de São Pau-
lo conta com 364 municípios recheados de 
cultura, lazer e diversão para toda a família. 
É possível encontrar diversas opções de ro-
teiro, seja para quem gosta de passeios radi-
cais e de passeios mais calmos, ao lado da 
natureza. Conheça algumas cidades no inte-
rior de São Paulo onde você pode aproveitar 
o final de semana longe da poluição:

1. HOLAMBRA
Localizada próxima à Campinas, Holam-

bra é muito conhecida por sua diversidade 
de flores e da forte influência da colonização 
holandesa na arquitetura e gastronomia lo-
cal. O calendário de atrações da cidade está 
sempre bem recheado, e o principal evento é 
a ExpoFlora, uma festa que atrai pessoas de 
diversas idades interessadas nos mais belos 
tipos e arranjos de flores.

2. BOTUCATU
Botucatu fica a cerca de 200 quilômetros 

de São Paulo e propicia aos seus visitantes 
contato com a natureza aliado a passeios 
radicais. A cidade possui inúmeras cachoei-
ras, trilhas para ciclismo e formações rocho-
sas ideais para escalada e rapel. A Cuesta de 
Botucatu é uma das áreas mais procuradas 
pelos turistas, já que apresenta uma bela 
paisagem que rende lindas fotografias.

3. ÁGUAs DE LINDóIA
Assim como o próprio nome já diz, 

Águas de Lindóia é um dos maiores e mais 
importantes centros hidroclimáticos do Bra-
sil. O Balneário Municipal oferece diversas 
opções de relaxamento para toda a família, 
como banhos hidratantes e relaxantes, mas-
sagens e drenagem linfática. Outra dica é 
conhecer a praça local, onde você pode pro-
var delícias e admirar gramados cobertos 
por obras de arte.

4. sÃO ROQUE
Não é preciso percorrer grandes distân-

cias para conhecer as belezas de São Roque. 
A cidade é conhecida também como Terra 
do Vinho, já que conta com um roteiro de 
vinícolas e restaurantes para os mais varia-
dos gostos. Além disso, sua família também 
pode conhecer o Ski Mountain Park, um 
parque de diversões com escorregadores e 
estações de patinação na neve para adultos 
e crianças.

5. BROTAs
Você busca adrenalina, diversão e muita 

emoção? Então, Brotas é o destino que você 
precisa conhecer. Há opções de arvorismo, 
trilhas, passeios a cavalo e, para os mais 
radicais, o cachoeirismo, um esporte onde 

VOLtANDO A PASSEAR: 

15 cidades do interior de São Paulo que 
você precisa conhecer.

o praticante escala por uma queda d’água. 
Localizada a 240 quilômetros da capital, o 
município recebe muito bem os mais de 140 
mil turistas que visitam a cidade anualmente.

6. CAMPOs DO JORDÃO
Campos do Jordão é uma cidade mon-

tanhosa localizada no interior de São Paulo 
que recebe milhares de turistas atraídos pe-
las baixas temperaturas. Inspirada na arqui-
tetura alemã, há diversos pontos especiais, 
como chalés e restaurantes com comidas 
deliciosas, como fondues. Outro passeio 
que você deve realizar é a viagem de trem 
de Campos do Jordão até Santo Antônio do 
Pinhal.

7. sOCORRO
Se você conhece uma vez Socorro, vai 

sempre querer voltar. A cidade consegue 
aliar as belezas da natureza com atividades 
radicais, como o passeio à Gruta do Anjo. 
Atualmente, o local é casa de uma belíssi-
ma piscina natural com águas transparentes. 
Além disso, também é possível descansar e 
aproveitar o máximo da gastronomia local 
nos restaurantes espalhados pelo município.

8. ATIBAIA
Atibaia é um destino tranquilo e repleto 

de verde muito procurado por casais e famí-
lias pequenas. O voo de balão vai ser uma 
experiência inesquecível na viagem, onde 
você poderá desfrutar de uma paisagem in-
crível. A cidade também é conhecida por ser 
a maior produtora do Brasil de morangos e 
flores. Sendo assim, você poderá levar uma 
lembrancinha para casa.

9. JUQUITIBA
Se você deseja um curtir um final de se-

mana ao lado da natureza, mas sem ir muito 
longe de casa, Juquitiba pode ser uma ex-
celente visita. A cidade possui muito verde 
e atividades cheias de energia para toda a 
família: tirolesa, arvorismo, escalada e raf-
ting. Esta cidade no interior de SP é privi-
legiada com muitos rios, cachoeiras e uma 
natureza diversificada que dá um charme 
ainda mais especial.

10. ITU
Muitos turistas visitam a cidade das coi-

sas grandes, que guarda tesouros históricos 
muito importantes para o Brasil e para o es-
tado de São Paulo. Esta peculiar cidade do 
interior de SP possui um mobiliário urbano 
bastante exagerado, como o famoso orelhão 
de dois metros na Praça Matriz. Para quem 
não dispensa arte e cultura, vale dar uma 
passadinha no Museu e Arquivo Histórico 
Municipal de Itu.

11. BOITUVA
Boituva é uma das cidades no interior de 

SP que todo amante de atividades radicais 
adora visitar. A cidade, que está a 100km da 
capital, é conhecida como a capital do pa-
raquedismo e também pelos lindos voos de 
balão que colorem o céu diariamente. Para 
quem gosta daquele friozinho na barriga, é 
possível saltar de um avião a mais de 3.000 
metros de altura e cair a uma velocidade de 
quase 200 km/h.

12. sERRA NEGRA
Bastante famosa por suas temperatu-

ras geladas, Serra Negra é a típica cidade 
do interior de SP que todo mundo ado-
ra passar um final de semana. Favorito 
quando o assunto é viajar a dois, o local 
oferece boa mesa, picos com paisagens 

exuberantes da região e até passeio de te-
leférico. Além disso, Serra Negra possui 
a diversificada indústria de malhas, com 
muitas lojas de roupas de frio por um pre-
ço bastante acessível.

13. ELDORADO
Eldorado cresceu graças à busca pelo 

ouro no período colonial e, atualmente, é a 
quarta maior cidade do estado de São Paulo 
em território. Reconhecida como Estância 
Turística, Eldorado possui belezas natu-
rais que foram descobertas pouco a pouco, 
como a “Caverna do Diabo”, um grande 
destaque na região. A cachoeira de Meu 
Deus, que fica no ponto culminante de uma 
trilha, também vale a pena conhecer durante 
um dia quente.

14. CUNHA
Considerada um dos principais lugares 

para fugir do Carnaval e da agitação urbana 
das grandes metrópoles, Cunha é uma das 
mais belas e surpreendentes cidades no inte-
rior de São Paulo.

Um dos principais atrativos e cartões-
-postais de Cunha é o Lavandário, um in-
crível campo de flores roxas que transfor-
ma a paisagem em um verdadeiro conto de 
fadas. Em meio à Serra do Mar e ao lado do 
Paraná, a cidade é um verdadeiro refúgio 
para aqueles que buscam entrar em conta-
to com a natureza com uma vista deslum-
brante. Seja durante as férias ou feriados 
prolongados, as belezas de Cunha vão te 
surpreender.

15. MONTE ALEGRE DO sUL
Bastante pacata, a cidadezinha de 

Monte Alegre do Sul é uma ótima viagem 
para famílias com crianças pequenas. A 
arquitetura possui traços da imigração 
italiana que pode ser vista junto ao portal 
da cidade. Uma das melhores épocas para 
curtir esta cidade no interior de SP é nos 
finais de semana do mês de julho, quando 
acontece o Festival do Morango, e a cida-
de fica cheia de comidas típicas, cachaças 
artesanais e animação.

Gostou das sugestões? Há muito mais o 
que fazer em São Paulo, basta conferir os 
lugares e atrações que mais tenham a ver 
com você. Na capital do estado existe uma 
grande variedade de passeios para quem 
prefere badalação e ótimos restaurantes.

Então, fique de olho no nosso blog! No 
ViajaNet, você encontra os melhores preços 
de passagens aéreas e pacotes de viagens. 
Adquira sua passagem aérea para São Paulo 
e aproveite para conhecer!

Seja nas férias ou no feriado prolongado, é necessário inspirar novos ares 
e conhecer destinos especiais. Ao visitar cidades no interior de São Paulo, 

você consegue fugir da rotina agitada e desbravar lindas paisagens.

Holambra é muito conhecida por sua diversidade de flores e da forte influência da 
colonização holandesa.
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VItRINE

Sucesso! Em menos de duas semanas, 
‘Batman‘ ultrapassou a impressionante 
marca dos US$ 450 milhões nas bilheterias 
mundiais.Nos EUA, o longa já arrecadou 
US$ 238.5 milhões – incluindo US$ 66 
milhões no segundo final de semana (o que 
representa uma queda de apenas 50%). No 
mercado internacional, foram US$ 224.7 
milhões. Ao total, a produção já arrecadou 
sólidos US$ 463.2 milhões mundialmente.
Vale lembrar que o longa continua em exi-
bição nos cinemas nacionais!

TRAJE DO HERóI NÃO FAZ O 
MENOR sENTIDO, DIZ A CIÊNCIA

Apesar do grande faturamento a grande 
polêmica agora é para o traje do herói que 
passou a ser contestado pela ciência. Bat-
man é um dos personagens mais conhecidos 
da cultura pop mundial e, por mais que você 
não seja fã de quadrinhos, séries ou filmes 
de super-heróis, é bem provável que já te-
nha ouvido falar do Cavaleiro das Trevas.

Enquanto Batman costuma partir de uma 
estética um pouco mais “realista”, conside-
rando que não tem poderes especiais como 

POLÊMICAS E $IFRAS MILIONÁRIAS: 
‘Batman‘ ultrapassou a impressionante marca dos US$ 450 

milhões nas bilheterias mundiais. Cientistas questionam o traje.
seus conterrâneos da DC, como Superman 
ou Mulher-Maravilha, a ciência discorda 
dessa afirmação e diz que até mesmo seu 
traje não faz sentido.

Uma das críticas feitas pelos cientistas, 
por exemplo, é no tocante à capa: de acordo 
com estudiosos da Universidade de Leices-
ter, essa parte da roupa não é a maneira mais 
segura de viajar pelas ruas de Gotham City, 
funcionando apenas como um “método para 
desacelerar rapidamente”, da mesma manei-
ra que um paraquedas.

Outro dos comentários se destina ao ca-
puz que esconde a verdadeira identidade de 
Batman – uma peça de solidez considerável 
que, de acordo com alguns dos vários intér-
pretes do personagem, é bastante incômodo 
e nada funcional.

Em 2014, Michael Keaton, que inter-
pretou o herói em ‘Batman’, de 1989, e 
‘Batman Returns’, de 1992, revelou que 
as filmagens ficavam ainda mais compli-
cadas por causa do capuz, dizendo que 
não conseguia mexer o pescoço e, para 
olhar para o lado, precisava virar todo o 
torso de seu corpo.

Casal surgiu seminu, com o corpo coberto 
por um lençol, em uma foto postada no 

Instagram.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira posam 
para foto sexy em cama, em 13 de março de 
2022. O Casal surgiu seminu, com o corpo 
coberto por um lençol, em uma foto postada 
no Instagram. Nos comentários, os fãs en-
cheram os dois de elogios. “Meu Deus do 
Céu. Passo mal”, declarou uma. “Tão sen-
sual”, comentou outro.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira esquen-
taram o clima na web com uma foto sensual, 
postada no Instagram neste domingo (13). 
No clique, os dois aparecem seminus, cober-
tos apenas por um lençol, em uma cama. À 
luz de velas, o casal - que vai desfilar junto 
na Sapucaí - aparece abraçado. Em outro re-
gistro, a atriz aparece com a boca próxima ao 
ouvido do sambista, que já declarou que a fa-
mosa é “a pessoa certa”. “O dia mais quente 
do ano chegou!”, escreveu ele, completando 
com a chamada para uma publicidade.

Nos comentários, os internautas vibra-
ram com o clique sexy do casal, que agitou 
o público ao dar um beijão em um show 
recentemente. “Meu Deus do Céu. Passo 

CASAL MAIS SEXY DO BRASIL:
 Paolla Oliveira e Diogo Nogueira posam na cama em 

clima sensual e agitam internautas: ‘Delícia’.
mal”, declarou uma. “Tão sensual”, comen-
tou outro. “Que delícia vocês dois”, disse 
um, mais ousado. “Imagina quem tirou essa 
foto, acho que estava se tremendo com tanta 
belezura e química que esses dois têm, sé-
rio”, imaginou outra internauta.

Desde que assumiram a relação, o casal 
não esconde que o namoro está cada vez 
mais sério e sempre estão juntos. No final 
do mês, os dois estiveram em um baile de 
Carnaval, para o qual o sambista se vestiu 
de pirata e a atriz de cheerleader. A fantasia 
foi idealizada pela estilista Michelly X, que, 
recentemente, assinou um figurino com re-
ferências ao futebol americano para Anitta.

Juntos há pouco menos de um ano, Pa-
olla Oliveira e Diogo Nogueira contaram 
qual é o segredo para manter a relação pró-
xima e o que acende a chama entre eles. De 
um lado, a atriz adora ver o namorado can-
tando. Do outro, o sambista ressalta o “sim-
ples fato de acordar ao lado dela, o jeito de 
olhar, de caminhar”.

“Estar sempre presente, atento no outro 
e com o outro. É uma manutenção diária. Do 
cuidado, ao perfume”, disse ao “Splash”. 
Famosos pela química contagiante, os dois 
dispensaram os rótulos de “casal mais sexy 

do Brasil” e “casal perfeito”
“Isso quem acha ou não, são os outros. A 

gente só se sente querido, está ótimo!”, brin-
caram. Eles se divertem com os comentá-

rios dos fãs. “Muitas vezes, é divertido – as 
brincadeiras, memes e tudo mais. Carinho é 
sempre bom. E o que for diferente, nem vale 
a pena”, acrescentaram.
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REALIDADE EM 4 PAREDES:
Mulheres vítimas de violência ainda vivem 

aprisionadas em uma rede que as impede de se 
libertar do parceiro agressor.

O relato acima demonstra uma situação 
de uma mulher que ficou por 10 anos com o 
seu ex-companheiro. Apanhou três vezes e 
sofreu diversas formas de abuso psicológi-
co, ameaças e chantagem emocional quan-
do queria romper o relacionamento. Uma 
realidade em muitos lares em todo o mun-
do. Como já é tradicional o JORNAL DO 
ÔNIBUS DE MARILIAdá voz às mulheres 
e traz dados e histórias que revelam dor, so-
frimento, desrespeito, revolta, impunidade, 
entretanto, acima de tudo, superação e re-
torno à vida.

No Dia Internacional da Mulher, co-
memorado na última terça-feira (8), muitas 
conquistas foram celebradas. Entre elas o 
direito ao voto, o crescimento do número de 
mulheres no mercado de trabalho, o maior 
número de líderes femininas em diversos 
segmentos da economia e na política( prin-
cipalmente em nossa região ), entre outras 
boas notícias. A má notícia é que as mulhe-

res vítimas de violência vivem aprisionadas 
em uma rede que as impede de se libertar do 
parceiro agressor e não se trata apenas da 
violência física.

Infelizmente, a violência ainda assola 
muitas mulheres. Diariamente, elas são ví-
timas das mais variadas formas de agres-
são física, psicológica, moral, patrimonial 
e/ou sexual. Essas formas de agressão são 
complexas, perversas, não ocorrem isoladas 
umas das outras e têm graves consequências 
para a mulher. Qualquer uma delas constitui 
ato de violação dos direitos humanos e deve 
ser denunciada.

Em sua casa, a mulher pode sofrer vio-
lência por parte do pai ou marido, por não 
os obedecer. Na rua, ou em ambiente de tra-
balho, se torna vítima de assédio e violência 
física, nos casos em que decide confrontar. 
O comprimento da saia, que se torna justifi-
cativa de que ela “pediu” para receber can-
tada, nome disfarçado para assédio. Na vida 
íntima, quando a mulher é forçada a fazer 
sexo contra a sua vontade e consentimento, 
mesmo dentro do casamento. Sendo ainda 
nos casos em que é penalizada física e psi-
cologicamente por isso.

Ao sofrer violência, a mulher pode en-
frentar diversos traumas e doenças durante 
a vida. Alguns cenários são: sentir que não 
é apta a estudar, obter novos aprendizados e 

“Eu não falava das agressões para 
a minha família porque sempre fui 

muito independente e tinha vergonha, 
na época. Ele chegou a procurar os 

locais onde eu trabalhava para tentar 
me difamar, procurou a minha família, 

chefia, todo mundo para divulgar 
imagens íntimas minhas”.

buscar um futuro melhor para si; pode en-
frentar dificuldades para emitir suas opini-
ões em casa ou no trabalho. Tudo isso por 
ter sido silenciada frente a outras pessoas ou 
receber menosprezo por ser mulher.

Em todos os casos, a ajuda do poder pú-
blico – por meio dos programas oferecidos 
pelos governos – e das forças de segurança 

foi decisiva para que a realidade fosse di-
ferente e não terminasse em feminicídio, 
crime que também vem crescendo no país. 
Diversos órgãos refletem o volume de de-
núncias e ações de violência contra a mulher 
e revelaram índices elevados no ano passa-
do. Esta página foi criada justamente para 
abordar além de outros este tema, que mui-
tas vezes passa oculto dos holofotes.

Saiba como esse recurso pode te ajudar.

INCRÍVEL:

A inteligência artificial pode dizer se seu 
relacionamento tem futuro.

‘cinco grandes’ traços de personalidade. 
Para explicar as características de ambos 
os parceiros (10 variáveis) e todas as suas 
interações bidirecionais (25 variáveis), seria 
necessário incluir 35 variáveis independen-
tes, o que seria muito problemático em um 
modelo de regressão.”

O que foi muito visto para determinar se 
um casal tem futuro na relação foi a satis-
fação com a vida dos parceiros, o trabalho 
doméstico e o percentual da mulher nele, 
a jornada de trabalho feminina, o nível de 
abertura da mulher e o nível de extroversão 
do homem. Por exemplo, quando a satisfa-
ção com a vida do homem era alta, a vida da 
mulher também aumentava constantemente 
as chances de sobrevivência da união, mas o 
movimento contrário não mostrava o mes-
mo. Vale ficar de olho nisso na sua relação, 
hein? E lembre-se de que o importante é es-
tar feliz, com alguém ou sem.

Muitas vezes quando começamos um 
relacionamento surgem as dúvidas se aquilo 
vai dar certo ou não. Para nos ajudar nessa 
missão, os pesquisadores da Universidade 
de Bocconi utilizaram o aprendizado de 
uma máquina que analisa dados de mais de 
2 mil casais, durante 12 anos.

Com isso, recebeu um total de 18.613 
observações dos 2038 casais que participa-
ram da Pesquisa do Painel Socioeconômi-
co Alemão, e puderam ver que 914 casais 
(45%) separaram. Essa variante foi impor-
tante para analisar ainda mais os fatores que 
levaram a essa separação. Os complexos 
para prever o futuro e trazer padrões foram 
divididos em amostras de duas partes, mos-
trando resultados maiores do que quando 
utilizados métodos convencionais.

“Um exemplo claro das potenciais di-
ficuldades de considerar todas as variáveis 
e suas possíveis interações diz respeito aos 
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Equipamento estadual está localizado
no Bairro Brabância.

Enquanto Marília continua aguardando 
promessa do deputado que representa a ci-
dade junto ao governador, mais uma cidade 
foi contemplada com este que é considerado 
um mini hospital para atendimento de espe-
cialistas à população.  Foi inaugurado pelo 
governo do Estado de São Paulo,no último 
sábado (12), o Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Avaré.

Localizada no bairro Brabância, o AME 
Vale do Jurumirim passará a funcionar no 
dia 31 de março e a previsão é que o local 
realize mais de 144 mil atendimentos e 5400 
cirurgias ambulatoriais por ano. A AME 
Vale do Jurumirim será administrado pelo 

MAIS UMA CIDADE CONTEMPLADA: 
 Aguardada em Marília desde 2018, AME de Avaré foi 

inaugurado no último sábado, 12 de março.
Grupo Santa Casa de Franca. O Governo 
Estadual não divulgou outros detalhes sobre 
o funcionamento da unidade.

Os AMEs são unidades de alta resolu-
tividade, com modernos equipamentos que 
oferecem consultas, exames e, em alguns 
casos, cirurgias em um mesmo local, pro-
porcionando maior rapidez ao diagnóstico 
e ao tratamento dos pacientes. Tradicional-
mente, as unidades dos Ambulatórios Mé-
dicos de Especialidades oferecem procedi-
mentos de menor complexidade, mediante 
agendamento.

A cerimônia de inauguração contou com 
a presença do Governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB). Durante o evento, ele 
falou sobre outros assuntos, como o uso de 
máscaras em locais abertos e fechados.

Investimento na aparelhagem do local foi 
de cerca de 100 mil reais em equipamentos 

de ponta e alta tecnologia. Prefeita Tina 
visitou o futuro sistema de lazer na tarde 

desta sexta (11).

A prefeita Tina visitou o novo Sistema 
de Lazer de Paulópolis na tarde desta sexta-
-feira (11) para vistoria das futuras instala-
ções da Academia Municipal da vila. Equi-
pamentos de ponta e alta tecnologia foram 
adquiridos com recursos próprios do gover-
no e já estão instalados no local. 

Entre os diversos itens adquiridos estão 

POVO EM FORMA:
Academia de Paulópolis já 

tem aparelhos de musculação 
instalados.

cross overs - equipamento completo que 
permite a execução de diversos exercícios -, 
esteiras ergométricas, bicicletas ergométri-
cas verticais, elípticos profissionais, cadeiras 
extensoras, flexoras, abdutoras e adutoras, 
puxadores, halteres, steps, jumps, cordas, 
colchonetes, banco de supino e outros. 

Além da Academia, compõem o Sistema 
de Lazer três piscinas (uma adulta, uma in-
fantil e uma rasa), vestiários para piscinas, 
quatro banheiros, incluindo dois banheiros 
para pessoas com deficiência; uma secreta-
ria e um depósito. A construção abarca uma 
área de quase 1.500 metros quadrados.

No dia 23 de março, as 10h00 da ma-
nhã, acontece a formatura da primeira turma 
da Guarda Civil Municipal de Ourinhos, na 
cidade de Itapevi, no Estádio Municipal. Se-
rão 35 formandos que estarão nas ruas ainda 
no primeiro semestre de 2022.

Todo o equipamento como armas, mu-
nição, coletes de proteção balística entre 
outros já estão disponíveis. Além disso, o 
Comando da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo vai transferir as bases comuni-

 INVEStINDO EM SEGURANÇA: 
Formatura da Guarda Civil 

Municipal será no fim do mês 
de março.

tárias para a Prefeitura de Ourinhos. Com 
isso, os dois locais que estão instalados 
nas Praças Mello Peixoto e dos Burgue-
ses serão utilizados pela Guarda Civil 
Municipal.

A Guarda Civil Municipal vai fortalecer 
a área da segurança pública de Ourinhos, 
contribuindo assim para uma cidade cada 
vez mais segura e manutenção da redução 
da criminalidade, bem como nas diversas 
áreas de atuação.
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Mercado diz que inflação deve fechar em 6,45% este ano.
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O mercado financeiro aumentou pela 
nona vez consecutiva a previsão de inflação 
para este ano. Segundo projeção do Boletim 
Focus, divulgado hoje (14), em Brasília, 
pelo Banco Central, o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar este 
ano em 6,45%. Há uma semana, a projeção 
era de que a inflação este ano ficasse em 
5,65%. Há quatro semanas, era de 5,50%.

Divulgado semanalmente, o Boletim 
Focus reúne a estimativa de mais de 100 
instituições do mercado para os principais 
indicadores econômicos do país. Há algu-
mas semanas, as estimativas já estavam 
apontando para uma inflação acima da meta 
definida pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN) para este ano(3,5%), com variação 
de 1,5 ponto percentual.

Os números do mercado estão acima dos 
projetados pelo Comitê de Política Mone-
tária (Copom) na reunião realizada em fe-
vereiro, que também mostrou uma inflação 
acima da meta. “As projeções de inflação 
do Copom situam-se em torno de 5,4% para 
2022 e 3,2% para 2023. Esse cenário supõe 
trajetória de juros que se eleva para 12% ao 
ano no primeiro semestre de 2022 e termina 
o ano em 11,75% ao ano”, disse a ata do 
Copom publicada no mês passado.

Para 2023, o mercado também aumen-
tou a projeção da variação do IPCA – a 
inflação oficial do país. Com isso, a proje-

As plataformas de transporte por aplica-
tivo Uber e 99 anunciaram nesta sexta-feira, 
11 de março de 2022, reajuste no valor re-
passado aos motoristas em cada viagem.A 
Uber informou que o aumento será tempo-
rário de 6,5% e começou a valer a partir da 
última segunda feira (14).

Já a 99 disse que o reajuste será de 5% por 
quilometro rodado no ganho do motorista, sen-
do implementado nos próximos dias.A medida 

EVItANDO A DEBANDADA:
Uber e 99 anunciam 

aumento no repasse de 
valores aos motoristas.

ção indica inflação de 3,71% ante 3,51% 
estimados na semana passada. Há quatro 
semanas, o cálculo era de uma inflação de 
3,5% no próximo ano. Para 2024, o merca-
do projeta também um aumento em relação 
às estimativas anteriores. A nova previsão é 
de que, em 2024, a inflação fique em 3,15%, 
ante os 3,1%da semana passada. Há quatro 
semanas, a estimativa indicava o IPCA fe-
chando 2024 em 3,04%.

PIB
Na projeção desta semana, o Boletim 

Focus também elevou a previsão do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, a soma dos bens 
e serviços produzidos no país) registrada 
há sete dias. A nova projeção é de PIB de 
0,49% em 2022, ante 0,42% previsto na se-
mana passada.

Para 2023, entretanto, o boletim regis-
trou uma redução na expectativa de cresci-
mento em relação ao apontado na semana 
passada, passando de 1,5% para 1,43%. Há 
quatro semanas, a previsão era de que o PIB 
crescesse 1,5%. Para 2024, , a projeção fi-
cou estável, em 2%.

Taxa de juros e câmbio
O mercado também projetou alta para a 

taxa básica de juros, a Selic, para 2022. Na 
estimativa divulgada nesta segunda-feira, a 
Selic deve ficar em 12,75% contra 12,25% 

da semana passada. Em fevereiro, além de 
estimar uma inflação acima da meta, o Co-
pom também aumentou a taxa de juros de 
9,25% para 10,75% ao ano. Em comunica-
do, o comitê indicou que continuará elevan-
do os juros básicos até que a inflação esteja 
controlada no médio prazo.

Para o fim de 2023, o estudo do merca-
do para a Selic também aumentou. A nova 
projeção é que a taxa básica fique em 8,75% 
ao ano contra 8,25% da semana passada. E 
para 2024, a previsão passou de 7,38% na 

semana anterior para 7,50% ao ano. A ex-
pectativa do mercado para a cotação do dó-
lar em 2022 ficou em R$ 5,30, uma redução 
em relação ao projetado na semana passada, 
quando o mercado previu um câmbio de R$ 
5,40.

Para o próximo ano, a previsão do mer-
cado também é de queda no câmbio, passan-
do de R$ 5,30 para R$ 5,21. Para 2024, a es-
timativa para a cotação da moeda americana 
ficou em R$ 5,20, ante R$ 5,30 projetados 
na semana passada.

adotada pelas plataformas é a primeira ação to-
mada depois que a Petrobrás aumentou o preço 
dos combustíveis, algo que impacta diretamen-
te na operação das empresas.

Melhorar os ganhos dos condutores 
busca evitar que eles deixem de atuar na 
função, o que por sua vez prejudicaria todo 
o sistema, uma vez que a oferta de carros 
poderá diminuir em razão dos altos preços 
pagos ao abastecer.

Serviço havia sido suspenso em razão da 
pandemia de Covid-19. Agendamento pode 
ser feito pelo site ou app ‘Meu INSS’ ou 
pelo telefone 135

O Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) retoma nesta segunda-feira (14) 
o serviço de agendamento presencial nas 
agências de todo o país. A modalidade , que 
permite marcar um horário para ser atendi-
do, havia sido suspensa em função da pan-
demia de Covid-19.

O agendamento pode ser feito pelo site e 
pelo aplicativo ‘Meu INSS’ e pelo telefone 

REtORNO ÀS AtIVIDADES:
INSS voltou a agendar 
atendimento presencial 

nesta segunda.

135. Nos casos em que o cidadão não tem 
acesso à internet ou ao telefone, o agenda-
mento pode ser feito diretamente nas agên-
cias.

Caso prefira o atendimento eletrônico, o 
cidadão continua tendo à disposição cerca 
de 91 serviços que podem ser solicitados de 
forma digital, sem a necessidade de compa-
recimento pessoal ao INSS. 

 As agências também vão retomar o 
atendimento presencial para retirar dúvidas 
dos usuários, sem a necessidade de prévio 
agendamento.
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MUNDO PEt

A doença cardíaca nos cães é diferen-
te da vista em humanos, sendo geralmente 
confundida com outras doenças que tam-
bém podem levar ao óbito.

O ataque cardíaco, ou infarto agudo 
do miocárdio, como é chamado, é algo 
relativamente comum em seres humanos 
e altamente perigoso, acontecendo quan-
do há um bloqueio na corrente sanguínea 
para o coração.

No caso dos cachorros, o infarto é pouco 
observado, chegando a ser raro (se compa-
rado aos humanos). Mas ainda assim é algo 
que merece atenção e deve ser observado. 
Segundo explica a médica veterinária Na-
thalia Fleming, isso ocorre devido ao me-
tabolismo e à própria anatomia dos caninos.

“Os cães metabolizam as gorduras no 
sangue de forma diferente, assim como têm 
uma anatomia das artérias coronárias distin-
ta. Com isso, os animais são menos propen-
sos ao quadro [de infarto]”, diz a veterinária 
ao Canal do Pet.

Nathalia explica ainda que é comum que 
sintomas de outras doenças cardíacas sejam 
confundidos pelos tutores, como quando há 
a morte súbita do animal. Esses casos ra-
ramente estão associados ao infarto, sendo 
mais decorrentes de arritmiaprovocada por 
doença valvar degenerativa, cardiomiopatia 
dilatada e cardiopatias congênitas.

“Na maioria das vezes, os relatos de in-
farto em cães na verdade são uma confusão 
de algum sintoma relacionado a outras do-
enças do sistema cardiovascular”, ressalta.

Como saber se o cão pode infartar
Nos cachorros o infarto ocorre em pe-

É PRECISO OBSERVAR:

Infarto em cachorros é possível e merece atenção.

quenas artérias, sendo aqui denominados 
como pequenos infartos ou microinfartos. 
Muitas vezes o quadro apresenta sinais que 
são imperceptíveis no dia a dia do animal de 
estimação.

Segundo Nathalia, os sintomas ficam 
mais evidentes caso o episódio atinja o sis-
tema elétrico cardíaco, que é responsável 
pela condução dos impulsos elétricos atuan-
do na contração e relaxamento das câmaras 
cardíacas, átrios e ventrículos.

“Nesse caso, o animal pode desenvol-
ver uma arritmia cardíaca que pode causar 
sintomas como desmaios ou até mesmo le-

var o animal a óbito se não for devidamen-
te tratada”, alerta.

O que fazer para evitar o ataque cardíaco 
nos cães

“A prevenção é sempre a melhor estra-
tégia!”, Nathalia destaca, lembrando que os 
sinais são pouco perceptíveis, o que torna a 
doença ainda mais perigosa.

“Os problemas no coração estão entre as 
principais causas de morte dos animais, isso 
ocorre pois os primeiros sinais de doença 
cardíaca se manifestam de forma sútil, o que 
pode não chamar a atenção do tutor e fazer 
com que o animal demore a ser diagnostica-

do, quando isso acontece, na maior parte das 
vezes, a enfermidade já está em um estágio 
muito avançado”, alerta.

Os problemas cardíacos, porém, podem 
ser tratados e o diagnóstico precoce é funda-
mental para aumentar a qualidade e expec-
tativa de vida do pet.

Como é feito o diagnóstico
O diagnóstico das patologias cardíacas 

deve ser feito pelo médico veterinário, que 
será responsável por solicitar os exames 
necessários e pela avaliação do histórico 
do animal. Levar o animal de estimação 
frequentemente, para que seja realizado um 
check-up, é indispensável. Desta forma é 
possível não apenas identificar as doenças 
cardíacas, mas também qualquer outra do-
ença que possa afetar o bem-estar e a quali-
dade de vida do animal.

“É importante reforçar que as idas peri-
ódicas ao médico veterinário são fundamen-
tais para prevenção”, diz.

O que fazer ao identificar um infarto
Caso o tutor identifique qualquer mu-

dança comportamental ou física no pet, ele 
deverá buscar ajuda profissional imediata-
mente. O médico veterinário será responsá-
vel por identificar o quadro e indicar o trata-
mento mais adequado.

Nathalia orienta que os tutores tenham 
sempre um contato de emergência para buscar 
ajuda sempre que o animal precisar. “Uma dica 
importante é saber, por exemplo, qual o hospi-
tal veterinário mais próximo da residência, isso 
poderá ajudar caso o animal precise de socorro 
imediato”, completa a veterinária.

Bichanos são adorados por alguns moti-
vos, pois além de serem divertidos e fofos, eles 
se destacam pela independência. Por um lado, 
esse é um ponto positivo, já que felinos costu-
mam cuidar da própria higiene, tomando banho 
e enterrando suas necessidades. Por outro, pode 
atrapalhar alguns aspectos, como saber se o gato 
está com dor.

1. Alterações de comportamento
O primeiro sinal de alerta de que talvez o pet 

6 dicas de como saber se o gato está com dor.
esteja com dor é o comportamento. Ninguém co-
nhece melhor o peludo do que o próprio tutor. 
Assim, você é a pessoa mais indicada para ob-
servar se seu amigo está com hábitos diferentes. 

A Dra. Renata Brunetto, médica-veterinária 
da Petz, explica que esse sinal geralmente está 
associado a algum problema de saúde. 

2. Falta de apetite
Se você está se perguntando como saber se 

o gato está com dor, preste atenção em outro 
ponto-chave: a alimentação. Os bichanos não são 
pets com fama de comilões. Entretanto, dificil-
mente eles vão negar um bom pote de ração. 

Caso seu amigo não esteja dando atenção 
para o comedouro e você percebeu o gato sem 
apetite, ele pode estar com um problema de saú-
de. Outra dica é ficar atento à rotina, pois felinos 
são muito organizados e adoram se planejar. 

3. Dificuldade para urinar
Não é necessário ser um gateiro apaixonado 

para saber que os bichanos enterram suas neces-
sidades. Nossos amigos peludos são muito higi-
ênicos, e dificilmente vão fazer xixi fora de sua 

caixinha de areia. Entretanto, quando o bigodudo 
está com dor, ele pode ter dificuldades para urinar. 

Esse indício não é tão fácil de observar, e o tu-
tor necessita ficar atento. O gatinho pode ir à cai-
xinha algumas vezes, sem conseguir fazer as ne-
cessidades ou fazendo muito pouco a cada visita.

4. Dificuldade de locomoção
Felinos são verdadeiros acrobatas. Sem fazer 

muito esforço, os bigodudos saltam enormes dis-
tâncias, caem de grandes alturas e correm cômo-
dos inteiros, tudo com muito estilo. 

Entretanto, um gato com dor pode ter pro-
blemas em executar movimentos, até mesmos os 
mais simples. A dica é ficar de olho no animal 
para notar se ele evita fazer um trajeto comum. 
Por exemplo: um bichano saudável salta do alto 
de uma estante para o chão com uma elegância 
de bailarino! 

5. Sensibilidade ao toque
Um sinal de pet com dor é a sensibilidade ao 

toque. Mas aqui é preciso exercitar seu conheci-
mento de tutor. Quem diz que bichano não gosta 
de carinho provavelmente nunca conviveu com 

um felino. Os peludinhos são muito carinhosos e 
adoram colo com gostosos cafunés. 

No entanto, isso não significa que qualquer 
carícia é bem-vinda. Muitas vezes, eles preferem 
escolher quando e como vão receber o amor de 
sua família. Um tutor experiente vai saber dis-
tinguir quando o bichano não está em um bom 
momento e quando ele está com um membro 
sensível. 

Se, durante uma carícia, ele ficar agressivo 
após um toque suave em alguma parte do corpo 
ou se perceber o gato miando diferente, ele pode 
estar precisando de ajuda.

6. Falta de higiene
Felinos são conhecidos por sua higiene. 

Além dos seus banhos  diários, nossos amigos 
ainda enterram suas necessidades, mostrando 
que não gostam mesmo de sujeira. Assim, se seu 
filho de quatro patas estiver com uma aparência 
descuidada, procure um veterinário. 

A Dra. Renata explica que os banhos fa-
zem parte da rotina diária de um bichano. 
Quando eles deixam de se limpar, significa 
que precisam de ajuda.
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A NOVA ONDA:
O que é smart home e como tornar a sua casa automatizada?
Por não ser tão comum entre o grande 

público, o termo smart home (ou “casa in-
teligente”, em tradução livre) não é muito 
conhecido e, às vezes, pode parecer uma 
realidade bem distante daquilo que pode-
mos ter em nossas casas. No entanto, saiba 
que, se você achava que só poderia ver uma 
smart home em filmes, a realidade da auto-
mação residencial está mais próxima do que 
se imagina. 

Primeiro, é importante entender o con-
ceito de automação que define a smart home. 
Uma casa automatizada nada mais é que 
uma residência apta a receber comandos, 
programações e agendamentos de maneira 
automática, por meio de operações tecno-
lógicas. Em outras palavras, nela é possível 
realizar desde ações simples e banais do dia 
a dia, como acender a luz e desligar eletro-
domésticos, até as mais complexas, como 
segmentar a climatização de ambientes di-
ferentes por meio de um assistente virtual.

Antes de continuar, é importante lembrar 
que, no Brasil, as casas inteligentes ainda 
não são tão comuns. Portanto, o processo de 
conexão é, muitas vezes, caro e complicado, 
cabendo ao usuário o trabalho de encontrar 
os equipamentos necessários ou até mesmo 
improvisar algumas partes.

Algo que pode compensar o alto va-
lor da automação é a redução dos gastos 
mensais. “Diferentemente do que muitas 
pessoas pensam que uma casa inteligente, 
ao agregar dispositivos, terá um consumo 
grande de energia, é exatamente o contrá-
rio: por meio dos sistemas de automação, 
adotando o uso de sensores integrados ao 
sistema, não tive aumento do consumo de 
energia elétrica, muito pelo contrário, con-
segui até uma redução”.

O QUE é AUTOMAÇÃO
REsIDENCIAL?

Existe uma diferença importante entre 
integração e automação, mas muitas pessoas 

confundem os dois termos e acabam “com-
prando gato por lebre”. Não que uma seja 
ruim e a outra boa, mas são distintas.A inte-
gração, como o próprio nome diz, é quando 
o mecanismo funciona entre um dispositivo 
(seja um smartphone, tablet ou notebook) e 
o objeto da casa (uma lâmpada, um ar-con-
dicionado etc.) de maneira integrada. Então, 
você clica em um botão do seu smartphone 
e a lâmpada acende, por exemplo.

A automação funciona da mesma forma, 
só que de maneira programada. Isso signifi-
ca que você informa e programa automati-
camente quais são os itens domésticos que 
irão funcionar, bem como o horário deseja-
do para isso. Por exemplo, no caso de uma 
lâmpada que fica na parte externa da resi-
dência, é possível ligá-la e desligá-la sem-
pre nos mesmos horários.

O QUE PODE sER AUTOMATIZADO
EM UMA CAsA?

São muitos os itens que podem ser au-

ALtA DA GASOLINA: Conheça 5 aplicativos que irão te ajudar na hora de abastecer.
Para economizar na hora de abastecer, co-

nheça conheça cinco aplicativos para te ajudar a 
driblar o aumento dos preços e encher o tanque:

1. WAZE
O Waze funciona muito além do que só 

apontar rotas, o app conta com recursos úteis 
para motoristas que querem economizar e permi-
te checar o preço dos combustíveis nos postos de 
gasolina mais próximos. A função compara valo-
res e indica local com os preços mais em conta.

Para acessar a ferramenta toque em “Para 
onde?” e depois, no ícone de bomba de gasolina. 
Como o recurso é colaborativo, ou seja, os pró-
prios usuários podem ajudar a manter o preço do 
posto atualizado

tomatizados em uma casa. Desde aparelhos 
domésticos, como cafeteiras, até irrigadores 
de jardim. Grosso modo, basicamente, tudo 
o que tiver conectividade elétrica pode ser 
automatizado, das soluções sem fio até as 
mais complexas com cabeamento. Confira 
os itens que podem funcionar de modo au-
tomatizado a seguir.

• Todo o sistema de iluminação de uma resi-
dência.
• Sensores de presença.
• Controle e segmentação de temperatura 
por ambiente.
• Aquecedores de banheira e(ou) piscina.
• Janelas, cortinas e persianas (desde que se-
jam motorizadas).
• Sistema de home theater.
• Sistema de segurança (câmeras, trancas e 
fechaduras digitais que funcionam por co-
mando de voz, biometria etc.).
• Sistema de irrigação para jardins.
• Sensores de vazamento de água que desli-
gam o registro geral.

• Robô aspirador.
• Sensor de fumaça.
• Tomadas inteligentes.
• Placas solares (nos casos em que as casas 
sejam adaptadas com esse sistema).

O mais importante a respeito de casas 
inteligentes é saber que você pode contro-
lar a automação dos aparelhos do seu lar de 
qualquer lugar do mundo, desde que tenha 
acesso à internet.

O QUE é sMART sPEAKER?
Em poucas palavras e de forma bem re-

sumida, um smart speaker é uma caixa de 
som inteligente. Ela vem integrada a um as-
sistente virtual com o qual você pode inte-
ragir: criando lembretes, fazendo compras, 
pedindo a execução de músicas e progra-
mando alarmes. Existem alguns modelos no 
mercado, sendo que os mais famosos e bus-
cados pelos usuários são os modelos Echo, 
da Amazon, e Nest, da Google.

Cada tipo tem uma especificidade e ofe-
rece ao usuário uma experiência interativa 
única. O Echo, também conhecido como 
Alexa (o nome da assistente virtual), res-
ponde a comandos de voz e interage com o 
usuário, facilitando a sua rotina do dia a dia 
ao fazer a lista do supermercado, mostrar 
informações do tempo e do trânsito, bem 
como outros serviços de lazer, como tocar 
músicas e podcasts. O Nest realiza as mes-
mas funções, mas com o diferencial de ser 
um dispositivo vinculado à sua conta Goo-
gle e a todos os benefícios que isso pode 
trazer.

Viver em uma casa inteligente não se 
resume apenas ao conforto. “É uma experi-
ência diferente, onde você tem controle e in-
teração com os dispositivos da casa, é como 
se a casa fosse viva”.

Se você se interessou e deseja desen-
volver um projeto para sua casa entre em 
contato com VENÂNCIO SMART  HOME  
PROJECTS- (14) 99192-5388

2. GAsOsA
Disponível apenas para celulares Android, 

o aplicativo Gasosa possui uma calculadora que 
mostra se é mais econômico abastecer o veículo 
com gasolina ou etanol. A ferramenta funciona 
da seguinte maneira: a pessoa deve adicionar o 
modelo do carro e informar os preços dos dois 
tipos de combustível.

O aplicativo faz o calculo baseado no per-
centual do valor de consumo por litro (km/l) do 
veículo cadastrado e assim, mostra o preço que 
será gasto a cada 100 km percorridos.

3. sHELL BOX
O aplicativo Shell Box funciona como um 

programa de fidelidade e uma das vantagens é 

poder pagar o combustível pelo aplicativo. Para 
ter o benefício da rede Shell é só se cadastrar no 
app, escolher a forma de pagamento e ir até o 
posto de gasolina.

Como a plataforma é uma conta digital, o usu-
ário pode adicionar dinheiro fazendo uma trans-
ferência via Pix ou cadastrar o cartão no app. Só 
que antes de iniciar o abastecimento, é importante 
selecionar a opção “Digite para Pagar” no app e 
informar o código localizado na placa ao lado da 
bomba do combustível escolhido. Isso porque o 
aplicativo gerará pontos que podem ser trocados 
por descontos em lojas parceiras ou milhas Smiles. 

4. ABAsTECE AÍ
O aplicativo Abastece Aí é o app de fidelida-

de da rede Ipiranga e os motoristas podem rece-
ber parte do dinheiro gasto em gasolina de volta. 
Para aderir ao benefício é muito simples, basta 
fazer o pagamento pelo app e cada compra gerará 
pontos que podem ser revertidos em cashback.

5. PREMMIA
O Premmia é o aplicativo do programa de 

fidelidade dos postos Petrobras. Depois de re-
alizar o cadastro no app, você acumula pontos 
de acordo com o que comprar na rede e pode 
trocar por descontos, produtos ou serviços. 
Além disso, tem como selecionar um dos pos-
tos como “Posto Preferido” e então, a cada R$ 
1 gasto no estabelecimento escolhido equiva-
lerá a dois pontos.
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trabalhador pode se recusar a fazer hora extra?
Vamos entender como funciona a 
hora extra e se o trabalhador pode 

negar mesmo se o empregador 
solicitar.

Um tema que costuma gerar muitas dúvi-
das por parte dos trabalhadores diz respeito 
as horas extras. Esse assunto é de interesse 
direto dos trabalhadores, tendo em vista que 
reflete diretamente na produtividade do tra-
balhador assim como na sua remuneração.

O QUE sÃO As HORAs
EXTRAs DA CLT?

As horas extras dizem respeito a todo o 
período de trabalho que ultrapasse a jornada 
pactuada por meio do contrato. Normalmen-
te a jornada usual é de 8 horas diárias e 44 
horas semanais. Assim, as horas extras são 
computadas no período de trabalho exce-
dente a esse tempo.

A hora extra pode acontecer com o em-
pregado iniciando o trabalho mais cedo, 
saindo mais tarde, ou até mesmo deixando 
de usufruir do intervalo.

Vale lembrar que conforme o artigo 58 
da CLT (Consolidação das Leis do Traba-
lho) estabelece que o trabalhador pode fazer 
no máximo duas horas extras diárias.

O TRABALHADOR PODE sE
RECUsAR A TRABALHAR HORAs 

EXTRAs?
Depende! Como as horas extras pre-

cisam ser estabelecidas em convenção co-
letiva ou acordo de trabalho firmado entre 
empregado e empregador, é possível que o 
trabalhador recuse a exigência de fazer hora 
extra mesmo diante da antipatia do empre-
gador diante da recusa do empregado.

No entanto, conforme expresso no artigo 
61 da CLT, a jornada extraordinária é permi-
tida quando por motivo de força maior, ou 
seja, para realização de serviços inadiáveis, 
ou ainda quanto sua inexecução cause prejuí-
zo manifesto que, caso não sejam executados, 
poderão acarretar prejuízo ao empregador.

COMO é FEITO O PAGAMENTO
DE HORAs EXTRAs?

O pagamento da hora extra deve ser 
remunerada com adicional de, no mínimo 
50% do valor da hora de trabalho, assim 
como previsto no artigo 7º, XV da Consti-
tuição Federal. Contudo, caso as horas se-
jam realizadas em domingos e feriados o 
adicional será de 100%.

Vale lembrar que a hora extra pode ser 
negociada por acordo ou convenção coleti-

va e deverá constar na folha de pagamento 
do empregado a discriminação da quanti-
dade de horas extras prestadas e seu res-
pectivo valor.

Já sentiu em algum momento que você 
pode estar sendo passado pra trás pelo seu 
chefe ou pela empresa que te induz a aceitar 

Veja como sacar o FGtS por motivo de saúde!
Em 2021, mais de 440 mil pessoas 

acessaram o benefício dessa forma.

O Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) pode ser sacado em diferentes 
situações, como demissão sem justa causa, 
término de contrato, aposentadoria, desas-
tres naturais, entre outras. Uma delas é em 
caso de doença grave ou necessidade impor-
tante de saúde, como colocação de próteses. 
Só em 2021, de acordo com a Caixa Econô-
mica Federal, gestora do fundo, mais de 440 
mil trabalhadores acessaram o benefício por 
esses motivos.

Pelas regras em vigor, a conta do FGTS 
pode ser movimentada quando o trabalha-
dor for portador de HIV/Aids, estiver com 
câncer ou em estágio terminal de outras 
doenças graves, ou ainda se estiver com 
cardiopatia grave, alienação mental, ce-
gueira, contaminação por radiação, doença 
de Parkinson, tuberculose ativa, paralisia 
irreversível/incapacitante, espondiloartrose 
anquilosante, hanseníase, hepatopatia gra-
ve, nefropatia grave ou estado avançado da 
doença de Paget (que afeta os ossos).

O acesso ao recurso também poderá 
ser feito se a pessoa acometida pela doen-
ça for dependente do trabalhador titular 
da conta vinculada. Se autorizado, nesses 
casos, o acesso será ao saldo total dispo-
nível no fundo. 

O trabalhador também pode acessar o re-
curso do FGTS para comprar prótese ou órtese. 
Nesse caso, no entanto, a pessoa precisa estar 
impedida de atuar de forma plena no mercado 
por pelo menos dois anos. Além disso, o valor 
que poderá ser sacado estará limitado ao preço 
da prótese ou órtese correspondente.  

A relação de documentos necessários e 
formulários a serem preenchidos em caso de 
solicitação do benefício pode ser consultada 
diretamente na página da Caixa na internet. 
Essa solicitação tanto pode ser feita presen-
cialmente nas agências da Caixa quanto pela 
internet e aplicativos para dispositivos ele-
trônicos, como tablets e smartphones. 

Caso o pedido seja negado, o trabalha-
dor pode interpor recurso administrativo até 
30 dias após a emissão do laudo pela perícia 
médica que analisará a solicitação. Se o in-
deferimento persistir, o solicitante ainda tem 
a opção de acionar a Justiça.

“A Defensoria Pública da União pres-
ta assistência jurídica gratuita àqueles que 
não têm condições de pagar um advogado. 
Assim, caso um requerimento tenha sido 
indeferido, o trabalhador ou seu dependen-
te pode procurar a unidade mais próxima da 
Defensoria Pública para que seja realizada 
a análise do caso e, eventualmente, ajuizar 
a ação”, explica Rodrigo AlvezZannetti, de-
fensor público da União.

situações irregulares no trabalho?
Sua dúvida é a mesma de milhares 

de pessoas. Mas saiba que aqui você terá 
resposta para todas as suas dúvidas traba-
lhistas e saberá absolutamente tudo o que 
acontece antes, durante e depois de uma 
relação trabalhista.
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MARÍLIA CENTENÁRIA

Quando tivemos a ideia de criar um ins-
trumento legal para discutir a cidade que 
queremos, várias foram as pessoas de bem 
que se aproximaram, assim como também, 
os oportunistas e as ervas daninhas. Neste 
inevitável enredo fundamos a ONG MA-
RÍLIA CENTENÁRIA e com ela apresen-
tamos alguns projetos que poderiam acres-
centar dentro de nosso objetivo de formatar 
uma cidade inteligente para as COMEMO-
RAÇÕES DE SEU CENTENÁRIO.

Mais uma vez, devido a interferências 
políticas e interesses pessoais que come-
çaram a aflorar entre alguns participantes, 
fomos obrigados a suspender o projeto até 
que o mesmo tivesse condições impares e 
independentes de desenvolver o seu traba-
lho. Neste compasso de espera recolocamos 
no ar a PÁGINA MARÍLIA CENTENÁ-
RIA para manter um debate de ideia sobre 
os projetos da CIDADE QUE QUEREMOS 
e não daquela que nos é oferecida.

Nas edições anteriores publicamos de 
forma resumida algumas das ideias já apre-
sentadas para que você leitor (a) possa ter 
acesso ao nosso conteúdo de sugestões. 
Fica aqui registrado que o JORNAL DO 
ÔNIBUS DE MARILIA, não é um jornal 
de oposição e tampouco de posição, apenas 
tem um posicionamento perante algumas 
questões da cidade. Nosso jornalismo, não 
apregoa o sensacionalismo barato, a politi-
calha e a desconstrução de imagem, seja lá 
de quem for que esteja no governo. Nossa 
posição é uma só criticar, mas, de forma po-
sitiva e construtiva e clara, apresentar ideias, 
projetos e soluções para os problemas.

Dando sequência a nossa proposta, um 
tema que não poderia faltar pauta a SEGU-
RANÇA PÚBLICA na capital nacional do 
alimento. Em sua opinião, Marília é uma 
cidade segura ??? Você sente segurança em 
andar pelas ruas da cidade ??

PROJETO DE TOLERÂNCIA ZERO 
PARA VIOLÊNCIA EM MARILIA 
Longe de querer inventar a roda, é inte-

ressante explicar que boas experiências de-
vem sim ser copiadas e colocadas em práti-
ca. Assim nos posicionamos devido ao fato 
de que, embora com realidades diferentes, 
esta nossa ideia é inspirada justamente no 
que aconteceu nos EUA e também não é no-
vidade nenhuma, pois já foi apresentada na 
câmara municipal em forma de requerimen-
to por diversos vereadores EM OUTRAS 
LEGISLATURAS. Pra se ter ideia constou 
até em plano de governo de candidatos a 
prefeito... Acredita ?!?!?

Para entender melhor, o Tolerância zero 
é uma expressão utilizada para descrever 
ações baseadas em decisões não-discricio-
nárias de autoridades policiais ou de outros 
indivíduos que gozem de similar posição de 
autoridade dentro de uma organização.

A expressão é sobretudo aplicada como 
um modelo de segurança pública em que a 
ação policial é especialmente intransigen-
te com delitos menores, como não pagar o 
transporte público, a prostituição, os peque-
nos furtos etc. O sistema de tolerância zero 
tem como meta principal incutir o hábito do 
respeito à legalidade, o que produziria a mé-
dio prazo uma redução nos índices de mi-
crocriminalidade, bem como uma diminui-
ção dos delitos de maior importância, como 
estupros e homicídios.

No entanto, não se tem como vislum-
brar uma tolerância zero em Marília se não 
mencionarmos a necessidade de uma guarda 
municipal. É inadmissível cidade de menor 
porte como Lins, Ourinhos e tantas outras 
reunirem condições financeiras para im-
plantar e manter as suas GCM’s, enquanto 
a cidade que arrecada 1,3 bilhões de reais 
alega não ter recursos para isto, pois, neces-
sita gastar rios de dinheiro com publicidade 
em sites e jornais para o famosa cala boca e 
contratar cargos comissionados. 

A Guarda Municipal pode ser mais que 
apenas uma corporação, pode ser princi-
palmente solidária, dinâmica e uma grande 
prestadora de atendimentos de excelência 
em várias áreas de atuação para a popula-
ção, trazendo benefícios com ideias simples 
e com um custo quase que inexistente.

Existem vários programas das Guardas 
Municipais no Brasil que estão apresentando 
resultados positivos junto a sua localidade. 
Em virtude da sua atuação direta com a co-
munidade, as Guardas Municipais passam a 
conhecer as tipicidades dos bairros, a ponto 
de, em determinadas regiões, onde a insegu-
rança era premissa máxima, agora o cidadão 
já pode dizer: “eu estou me sentindo mais se-
guro, quando caminho pela minha cidade”.

O maior dilema da Guarda Municipal, 
enquanto prestadora de serviço de Seguran-
ça Pública Municipal, na esfera municipal, 
não é encontrar resistência frente à legis-
lação vigente, doutrina ou jurisprudência, 
mas na intransigência de alguns dirigentes 
que a vêem como uma concorrente. A vi-
são se estreita ao invés de se ampliar pelos 
ganhos previstos. Basta apenas um planeja-
mento estratégico com um número razoável 
de homens e viaturas e claro a ampliação no 
numero de câmeras de monitoramento. 

Não é segredo para ninguém que o efeti-
vo da policia militar diminuiu drasticamente 
nos últimos anos na cidade, principalmente 
após a perda do comando do Batalhão para a 
cidade de Bauru. Se faz necessário em Ma-
rília, um governo arrojado que tem  a ousa-
dia de romper com o sistema e implantar na 
cidade uma politica de combate a violência 
e redução dos chamados pequenos delitos, 
para isto, somente com um projeto arroja-
do na qual denominamos TOLERÂNCIA 
ZERO PARA A VIOLÊNCIA. 

PROtEGER A POPULAÇÃO É UM DEVER:
Implantação da Guarda Municipal é uma necessidade 

veemente diante dos discursos de inviabilidade.

Guardas Municipais de São Carlos, Rio Claro e Lins.
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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. 

O laboratório Medley está recolhendo 
todos os lotes do anti-hipertensivo losartana 
potássica. A farmacêutica anunciou o re-
call após constatar a presença de impurezas 
magnéticas nos produtos, o que pode causar 
risco à saúde dos usuários. A medicação é 
utilizada no tratamento de hipertensão arte-
rial e consta na lista de medicamentos distri-
buídos gratuitamente pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Além disso, também integra 
a primeira linha das drogas no combate às 
doenças cardíacas, de proteção aos rins em 
pacientes com diabetes tipo 2 e na recupera-
ção após ataques cardíacos.

De acordo com o laboratório, reconhe-
cido como o maior grupo em atividade no 
mercado brasileiro e um dos maiores do 
mundo, as impurezas podem causar altera-
ções no DNA dos usuários, aumentando a 
possibilidade de câncer a longo prazo. En-
tretanto, ressalta que o risco específico des-
sa substância química causar, efetivamente, 
câncer em humanos ainda é desconhecido.

Farmacêutica recolhe lotes de losartana:

O que fazer caso faça uso da medicação.
O recall é gratuito e os pacientes deve-

rão consultar o médico sobre a substituição 
da medicação. Serão recolhidos os seguin-
tes produtos: losartana potássica hidrocloro-
tiazida 50 mg 12,5 mg; losartana potássica 
hidroclorotiazida 100 mg 25 mg; losartana 
potássica 50 mg; e losartana potássica 100 
mg. Se você toma este medicamento, saiba 
o que fazer a partir de agora. Acompanhe 
detalhes na entrevista com a médica cardio-
logista, RovanaAgrizzi.

De acordo com a bula da fabricante, a 
losartana potássica aumenta o diâmetro dos 
vasos sanguíneos para ajudar o coração a 
bombear o sangue para todo o corpo com 
mais facilidade e diminuir a pressão arterial. 

No caso de insuficiência cardíaca, esse 
medicamento ajuda a melhorar o funciona-
mento do coração e a reduzir o risco de do-
enças do coração ou dos vasos sanguíneos, 
como derrame. Entre os efeitos colaterais, 
estão tonturas, diminuição da pressão arte-
rial, hipercalemia, cansaço excessivo e ver-
tigens. Em caso de dúvidas, os usuários po-
derão entrar em contato com a fabricante por 
meio do Serviço de Atendimento ao Consu-
midor da Medley, pelo 0800-703-0014.

LIP LIFt: Entenda como o procedimento é feito.
LipLift é uma cirurgia labial é indicada 

para pessoas de mais idade ou para jovens 
que têm o sorriso “muito baixo”, ou seja, 
que não mostram os dentes. É um procedi-
mento para fazer o levantamento do lábio 
superior, deixar o lábio mais volumoso, com 
um sorriso mais harmônico, expondo mais 
os dentes superiores e o vermelhão do lábio.

O LipLift é um procedimento cirúrgi-
co que remove uma pequena faixa de pele 
entre seu lábio superior e a base do nariz. 
Isso faz com que o músculo contraia e seu 
lábio ganhe uma nova forma.Sãoremovidos 
alguns milímetros de pele que puxa o lábio 
superior para cima, dando um efeito de au-
mento na largura, deixando a porção verme-
lha da boca mais exposta, devolvendo um 
belo e jovem sorriso.

Por ter uma duração mais prolongada, o 
procedimento é indicado para pacientes jovens 
cansados da rotina de aplicar preenchedores , 
e para pacientes mais velhos que perderam o 
volume labial com o passar do tempo.

Qual a diferença entre
LipLifting e Preenchimento Labial?
Enquanto o preenchimento labial pode 

ser realizado para dar mais volume e pro-
jeção aos lábios, o Lip Lifting eleva o lábio 
superior, com o objetivo de rejuvenescer 
a região e melhorar a simetria do sorriso. 
Porém, ambos os procedimentos podem ser 

feitos de forma combinada para potenciali-
zar os resultados.

O LipLift é uma cirurgia minimamente 
invasiva feita com anestesia local, demora 
normalmente entre 30 minutos e uma hora. 
A cicatriz fica escondida debaixo do nariz, 
e os pontos permanecem no local por uma 
semana. Logo abaixo do nariz é removido 
alguns milímetros de pele que puxa o lábio 
superior para cima, dando um efeito de au-
mento na largura, deixando a porção verme-
lha da boca mais exposta, devolvendo um 
belo e jovem sorriso.

É um procedimento que está a cada dia 
se tornando popular por ser simples, apre-
sentar ótimos resultados e rápida recupera-
ção.Essa distância se alonga de um a três 
milímetros a cada década depois dos 20 
anos. Assim o LipLift aumenta o lábio de 
forma vertical, sem criar volume excessivo 
(limitação do ácido hialurônico).

Mulheres com longas distâncias nessa 
região acabam escolhendo preenchimentos 
labiais sem perceberem que eles não são a 
melhor solução para o caso. Com preenchi-
mentos, há uma extensão limitada em que 
você pode obter uma melhora na altura ver-
tical do lábio. Dr. Bruno Puglisi, cirurgião 
buco maxilo facial e professor do curso de 
LipLift pelo instituto Bianquini, diz que é 
uma técnica inovadora que irá otimizar o 
resultado estético labial.

O LipLift é um procedimento cirúrgico que remove uma pequena faixa de pele entre seu 
lábio superior e a base do nariz.
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GUIA DOS ASTROS

PREVISÃO 2022

Seus dias podem ser mais serenos
com o poder destes rituais

Cada semana é um recomeço e cada dia 
dela é uma nova oportunidade para você 
mudar a sua vida. E contar com o auxílio do 
poder divino nesses momentos é ficar um 
passo mais próximo de alcançar seus obje-
tivos. Para ter essa ajuda, conheça osrituais 
debem-estar para a semanae descubra como 
os sete dias podem ser abençoados com as 
simpatias diárias.

sIMPATIAs PARA CADA DIA DA 
sEMANA

segunda-feira
Nesta segunda-feira, abra uma Bíblia e 

deixe ao lado dela um vaso que tenha flo-
res brancas. Em seguida, acenda uma vela 
branca e leia em voz alta o Salmo 39, pedin-
do ao arcanjo Gabriel que traga mais sereni-
dade e paz para a sua vida. Guarde a Bíblia 
no lugar de costume e, quando a vela ter-
minar de queimar, jogue as sobras no lixo.

Terça-feira

ESPECIAL:

Aposte nestas simpatias e tenha sorte todo dia.
sexta-feira

No fim do dia, ao chegar em casa, tome 
um banho para espantar as más vibrações. 
Em seguida, acenda um incenso de mirra e 
peça a Deus para eliminar do seu corpo e de 
sua residência todas as energias negativas 
que possam estar influenciando seu traba-
lho. Sopre as cinzas ao vento.

sábado
Para renovar seu ânimo, à noite, acenda 

uma vela violeta sobre um pires branco e, 
enquanto ela queima, leia o Salmo 51. Fe-
che os olhos e mentalize que o poder da cha-
ma está aumentando sua energia e seu vigor. 
Jogue os restos da vela no lixo. Lave o pires 
e use-o normalmente.

Domingo
Antes de ir dormir, acenda uma vela 

amarela em um pires, reze um Pai-Nosso e 
ofereça o ritual a São Miguel Arcanjo, pe-
dindo que ele zele por você e sua família. 
Jogue as sobras da vela no lixo e use o pires 
como de costume após lavá-lo.

SEU PEt COMBINA COM VOCÊ?
Descubra o pet ideal para você de acordo com seu signo.

Na semana em que se comemorou o 
Dia Nacional dos Animais, confira qual 
bichinho de estimação seu signo mais se 

identifica!

Na última segunda feira (14), foi come-
morado o Dia Nacional dos Animais. E é 
importante lembrar que o cuidado, o respei-
to devem sempre existir quando se refere a 
estes seres iluminados.

Os pets são uma ótima companhia e 
podem fazer bem à saúde, pois a presença 
deles eleva as energias da casa, ajudando 
a combater a solidão e os sintomas da de-
pressão. Se você está procurando por um 
bichinho para dividir bons momentos, mas 
não sabe direito qual escolher, a Astrolo-
gia mostra qual é o animal de estimação de 
cada signo e ajuda você a saber aquele que 
tem tudo a ver com você. Confira!

ÁRIEs
Para combinar com sua agitação, que tal 

ter um hamster como animal de estimação? 
Mesmo em uma gaiola, basta uma rodinha 
pra brincar e ele já faz a festa!

TOURO
Sua teimosia pode se dar bem com um 

animal bem obediente. Assim, um cão da 
raça Labrador, inteligente e carinhoso, seria 
perfeito para você ter em casa!

GÊMEOs
Quem é nativo desse signo tem fama de 

falar bastante. Então, na falta de uma com-
panhia para prosear, um papagaio bem taga-
rela deve dar conta do recado, né?

CÂNCER
Sabe qual animalzinho é a sua cara? Um 

coelhinho, pois ele tem as características 
mais fofas do reino animal. Só não exagere 
na hora de apertá-lo, para não acabar sufo-
cando o bichinho!

LEÃO
As pessoas de Leão gostam de chamar a 

atenção, assim, o pet ideal desse signo precisa 
combinar com essa personalida extravagante. 
Até pode ser loucura, mas o pavão com a calda 
multicolorida seria o seu melhor amigo.

VIRGEM
Para você, um peixinho lindo ali no seu 

aquário seria maravilhoso. Afinal, não faz 
sujeira nem vai causar nenhuma dor de ca-
beça. Ótimo para relaxar!

Libra
Simpática e agradável com todos, apos-

te em um cãozinho vira-lata. Pode ser des-
denhado por não ser de raça, mas tem muito 
amor para te dar. 

EsCORPIÃO
Sabia que uma chinchila dorme durante 

o dia e fica acordada de noite? É capaz de 
você acabar entrando no mesmo ritmo dela!

sAGITÁRIO
Já que você curte tantas aventuras... uma 

cobra de estimação pode ser perfeita para 
estimular essa sua inquietação para as no-
vidades.

CAPRICóRNIO
Um Yorkshire é aquele amigo que não 

a abandona nunca! Companheiro fiel a toda 
prova, essa característica combina com o 
seu jeito de ser.

AQUÁRIO
Gatos têm uma personalidade pratica-

mente igual a sua - o espírito felino não 
gosta de receber ordens, assim como você!

PEIXEs
Vive no mundo da lua é uma coisa que 

você sabe fazer bem, não é mesmo? Então, 
que tal cuidar de uma tartaruguinha? Pa-
ciente, não será assim tão difícil!

e repita: “Meu anjo da guarda, venho lhe pe-
dir que ilumine meu caminho para o sucesso 
eu conseguir”. Enterre os restos da magia 
em um vaso com flor e cuide dela com cari-
nho. Lave bem as mãos e o prato.

Quinta-feira
Para trazer boas energias para os assun-

tos do coração, acenda um incenso de pa-
tchouli e, segurando-o com a mão direita, 
passe a fumaça por todos os cômodos da sua 
casa. Em seguida, recite o Salmo 97 para o 
anjo Mihael e peça para que o seu romance 
dure bastante e seja muito feliz.

Reserve alguns minutos para relaxar no 
final da tarde. Vá para o seu quarto ou outro 
lugar tranquilo da casa, acenda um incenso 
de rosas brancas e, com cuidado para não 
se queimar, passe a fumaça em volta do seu 
corpo, mentalizando paz e equilíbrio. De-
pois, sopre as cinzas ao vento.

Quarta-feira
Para atrair o sucesso, pela manhã, jun-

te 7 folhas de comigo-ninguém-pode e um 
pouco de guiné em um prato, formando um 
círculo. No meio dele, acenda uma vela 
branca. Reze 3 Pais-Nossos, 3 Ave-Marias 
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COZINHA DA VÓ OLINDA

Receitas com frango para variar o seu cardápio.

O MELHOR FRANGO FRITO DO 
MUNDO

Tenho feito só receitas que não tem ex-
plicação, só emoção. Esse é apenas outro 
exemplo dessa maravilha: o melhor frango 
frito do mundo. E me desculpem a falta 
de modéstia, mas é a realidade. O quanto 
ele ficou crocante, o quanto o levemente 
apimentado deu um toque especial e o quão 
amor ficou realmente não tem explicação.

Ingredientes
• 8 coxinhas da asa do frango
• Suco de 1/4 de limão
• 1 xícara de farinha de rosca
• 1/2 xícara de farinha de milho
• 1 colher de chá de páprica picante
• 1 colher de chá de pimenta rosa
• 2 ovos
• 1 colher de chá de molho de pimenta
• 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
• Sal e pimenta-do-reino à gosto
• Óleo para fritar

Modo de Preparo
• Comece temperando as asinhas de frango 
com o suco de limão, sal e pimenta. Massa-
geie para que os temperos entrem na carne 
e reserve.

FILé DE FRANGO à PARMEGIANA

Ingredientes
• 1 kg de filé de frango
• 1/2 colher de sopa de sal
• 1 pitada de pimenta do reino
• 1 pitada de páprica picante
• 1 pitada de açafrão
• 1 limão espremido
• 2 ovos
• Farinha de trigo para empanar
• Farinha de rosca para empanar
• 1 pacote de molho de tomate
• 300 gramas de queijo mussarela

Modo de Preparo
01 Reúna todos os ingredientes
02 Fatie os filés em bifes finos;
03 Tempere-os com sal, pimenta do reino, pápri-
ca picante, açafrão e limão;
04 Misture e reserve;
05 Em uma tigela, coloque os ovos, sal e pimenta 
e bata com um garfo;
06 Em um prato, coloque a farinha de trigo; no 

outro, a farinha de rosca;
07 Passe o filé no ovo;
08 Em seguida, na farinha de trigo;
09 Volte a passar no ovo;
10 E agora, na farinha de rosca; Pressione leve-
mente para que a farinha fique grudada na carne;
11 Empane todos os filés e reserve;
12 Frite-os em óleo bem quente até que fiquem 
dourados;
13 Coloque-os em papel toalha para que o exces-
so de gordura seja absorvido;
14 Em uma travessa que possa ir ao forno, distri-
bua os filés, de modo a formar uma camada. Não 
coloque um filé por cima do outro;
15 Distribua o molho de tomate por cima do frango;
16 Rale o queijo por cima do molho de tomate;
17 Leve os filés para assarem em forno pré-
-aquecido a 230° graus por 20 minutos, ou até 
que o queijo derreta e fique gratinado;
18 Tire do forno com cuidado e está pronto.
19 Você pode servir seu filé de frango à par-
megiana com arroz branco fresquinho, purê de 
batatas ou fritas. Abra uma bebida gostosa e 
tenha um bom apetite!

O frango é uma carne muito popular na culinária brasileira. Muito versátil, pode ser preparado de diversas maneiras, sempre garantindo um resultado 
delicioso. Para variar a preparação, é interessante sempre testar novas combinações de temperos e alimentos. Confira nessa matéria algumas ideias para 

variar o preparo do frango e soltar a criatividade na cozinha.

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!

• Em um prato fundo misture a farinha de 
rosca, a farinha de milho e tempere com pá-
prica, sal e pimenta rosa. Misture e reserve.
• Bata os ovos levemente e misture com o 
molho de pimenta. Reserve. Tempere a fari-

nha de trigo com sal e pimenta-do-reino.
• Encha uma panela com óleo e coloque 
para esquentar. Enquanto isso, empane as 
coxinhas.
• Passe uma vez na farinha de trigo, depois 
no ovo. Volte para a farinha de trigo, 
depois no ovo de novo e, por fim, passe 
na mistura mágica de farinha de rosca e 
de milho. Para pegar dicas detalhadas é só 
assistir o video!
• Frite por mais ou menos 7 minutos, retire 
e deixe escorrer em papel toalha. Sirva com 
um pouco de coentro ou salsinha por cima!

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!

GRATINADO DE FRANGO COM
MOLHO DE RICOTA

Esse franguinho fica uma delícia! Fica 
bem leve e muito saboroso. O tempero do 
frango é responsável por grande parte do 
sucesso da receita. A receita do meu tempe-
rinho você encontra aqui.Comece temperan-
do os cubos de peito de frango e deixando 
marinar se possível de um dia para o outro. 
Não sei exatamente quanto de frango eu usei 
porque eu tirei da embalagem e esqueci de 
anotar, mas tinha umas 2 xícaras de peito de 
frango em cubos médios.

Refogue no azeite 1/2 cebola e 1 dente 
de alho grande, na mesma panela acrescente:

Ingredientes
• 200g de ricota;
• 150ml de leite;
• 1/2 tablete de caldo de legumes;
• 1 colher (café) cheia de amido de milho;
• 1 pitada de noz-moscada (opcional).

Modo de Preparo
Bata tudo com um mixer ou leve a mistura 
ao liquidificador. Volte a mistura no 
fogo até ferver e engrossar. Vai virar um 
creme grosso. Prove o sal, se achar que é 
necessário acrescente mais um pouco. Esse 
molho pode ser usado em vários pratos 
(massas, aves, peixes, etc).

Grelhe os cubos de frango até ficarem bem 
dourados. Coloque em um refratário, cubra 
com o molho de ricota, polvilhe parmesão 
ralado e leve ao forno para gratinar.

Esse efeito dourado no queijo eu consigo 
por que meu forno tem dourador (grill), se 
o seu não tiver, é só colocar uns minutinhos 
no forno para derreter o queijo. Mesmo sem 
dourar fica saboroso.

Atenção: depois de ir ao forno o creme 
ficará com aspecto de talhadinho, mas não é 
talhado, é a granulação da própria ricota.
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Prefeitura de Bauru inaugura o Conjunto 
Bauru K–Vida Longa para idosos em situação 

de vulnerabilidade social.
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A Prefeitura de Bauru e o governo do Estado de São Paulo inauguraram na última sexta-
-feira (11) o Conjunto Bauru K – Vida Longa. O residencial conta com 22 casas, para idosos 
em situação de vulnerabilidade social. Os moradores já foram selecionados pela Secretaria 
do Bem Estar Social (Sebes), e já começaram a ocupar os imóveis desde segunda-feira (14).
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