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A REFERÊNCIA EM CURSOS ESTÁ AQUI:

Unimar sedia maior evento 
de software livre da América 

Latina, o FLISOL 2022.

De acordo com o coordenador dos cursos da área de Tecnologia da Informação da 
Unimar, o Prof. Caio Saraiva Coneglian, o FLISOL é um dos eventos mais relevantes da 

área de tecnologia da informação.  Página 5

Hoje se rompe na história do jornalismo mariliense um tabu onde a noticia só 
chegavanas áreas de risco em forma de  tragédias, boletins de ocorrências e distribuição 
de cestas básicas. A secção FALA COMUNIDADE irá mostrar o outro lado da moeda, 

onde pessoas de bem residem nas vielas das mais 18 favelas de Marília. Página 04

Foi anunciado pelo prefeito José 
Fernandes na sede da Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento Econômico 
e Turismo de Assis, o maior projeto de 
fomento para a geração de emprego e 

renda para o município. Página 11

ENGANA QUE EU GOSTO: 
Nova empresa anuncia 
novos horários para o 

Jardim Bandeirantes, mas 
a realidade é outra.

Conforme o anuncio da empresa, no caso 
específico do JARDIM BANDEIRANTES, 

estão sendo ofertadas 16 horários no sentido 
bairro centro e 16 horários no sentido 

contrário. Em nossos arquivos encontramos a 
horário praticado antes da pandemiaofertava 
31 horários no sentido bairro centro e 29 no 

sentido inverso.Página 6

O Projeto Horta Solidária contempla as 4 
regiões da cidade, mas com envolvimento 

das entidades comunitárias e igrejas para a 
produção não só de hortaliças, mas também 
de plantas medicinais para serem utilizadas 
em nossa farmácia municipal.  Página 16

GERAÇÃO DE EMPREGOS:
Prefeitura de Assis anuncia 

o maior projeto para a 
geração de empregos e 

renda da história da cidade.

PROGRAMA HORTA SOLIDÁRIA: 
Mais do que mudar o 

paisagismo, precisamos buscar 
soluções alternativas para 
a falta de medicamentos, o 

combate a fome e a geração de 
emprego e renda.

Muitos tutores optam por esse tipo de 
produto para testar se o animal vai gostar 
de um determinado sabor ou até mesmo 
para tentar economizar dinheiro. Porém 

há riscos no consumo do alimento vendido 
dessa forma. Página 13

É MELHOR PREVENIR: 
Cinco motivos para não 
comprar ração a granel

para o pet.

Se você vai reunir a família no Domingo de 
Páscoa, selecionamos 3 sugestões deliciosas 

e temos a certeza que essas receitas serão 
sucesso na sua casa! Página 19

Confira as dicas de Receitas 
para o seu almoço de Páscoa, 
segundo a cozinha gourmet 

da casa de carnes Boizão

FAZENDO A DIFERENÇA:
De forma inédita, Jornal Do 

Ônibus de Marilia comemora o 
aniversário de Marília criando 
novas categorias com inclusão 

social e cidadania.



Cornetadas 
do dedão

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

2-)  Não estaria na hora de 
elegermos uma mulher em Marília 
para deputada?? 

3-)Você é a favor ou contra a 
extinção das UBS’s em Marília??

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

5-) O MAC mais uma vez é cavalo 
paraguaio?

GOTAS DE FÉ.
Abril / 2022Página 2

“... pois é pela fé que vocês permanecem 
firmes.” 2 Coríntios 1:24b

As atenções, da grande mídia pelo me-
nos, estão concentradas na eleição presi-
dencial, em parte refletindo um sentimento 
comum a grande parte da população, que 
parece ter quase como ideia fixa encontrar 
um salvador da pátria que tenha boas res-
postas para todos os problemas. Definitiva-
mente a experiência ensina que não deveria 
ser assim, que esta figura não está no radar, 
na realidade nem sequer existe. Não exis-
te porque não existe e, de qualquer forma, 
não funcionaria no nosso sistema político, 
em que projetos, programas e até decisões 
de rotina dependem das bênçãos do Legis-
lativo, alcançadas de forma nada ortodoxa.

Dito de outra maneira, e voltando a um 
ponto sobre o qual temos insistido em nos-
sos comentários sobre a votação de outubro, 
pouca diferença faz se A, B ou C ganhará 
a cadeira principal do Palácio do Planalto 
se os eleitores não se derem conta da im-
portância crucial de boas escolhas para as 
cadeiras da Câmara e do Senado, o que vale 
de igual forma nos planos estadual e muni-
cipal. E como engolir que o mesmo e velho 
expediente de buscar celebridades, verda-
deiras ou falsas, para concorrer, puxando 
votos para o partido que representa e abrin-
do vagas para quem não tem votos, prossiga 
como padrão. Tem sido assim e quem exa-
minar, por exemplo, as pesquisas prévias re-
lativas à escolha do senador por São Paulo 
entenderá de que estamos falando, qual a 
natureza de nossos temores.

Em resumo, a representação popular, 
que tem como locus exatamente o Legis-
lativo, é esvaziada e neste ponto reside a 
fragilidade do sistema político brasileiro. 
Caberia indagar, diante de alguns dos no-
mes apresentados, quase todos eles esperta-
mente cooptados pelos partidos políticos, se 
realmente não faria sentido, conforme já se 
cogitou, de submeter os pretendentes a uma 
espécie de filtro prévio e não apenas nos tó-
picos relativos à idoneidade. Afinal, como 
alguém já mencionou, se um funcionário 

Não perca a fé!

CHEGA DE CORONELISMO:
Não podemos matar nossas 

esperanças. O voto é a grande arma.
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EXPEDIENTE

A CIDADE ERA ASSIM...

Desde a década de 50, Colégio Cristo Rei é 
referência no cenário educacional mariliense.

Em meados da década de 50, a convite do 
Bispo Dom Hugo Bressane de Araújo, os Irmãos 
canadenses Louis Cadoret e Herman deixaram 
Minas Gerais, onde ajudavam a administrar o 
Ginásio São João, em direção à Marília com a 
missão de fundarem uma escola.Quando chega-
ram em Marília, em agosto de 1957, encontraram 
uma construção inacabada e logo deram anda-
mento à obra. No mês de março de 1958, inicia-
ram-se as aulas com uma turma de 17 alunos da 
5ª série ginasial, hoje conhecida como 6º ano.

Às vezes é difícil manter firme a fé... 
Num mundo cheio de incertezas, más notí-
cias, desespero e sofrimentos, somos diaria-
mente “bombardeados” com setas malignas, 
ao ponto de chegar a questionar se vale a 
pena prosseguir. Infelizmente, muitos ficam 
enfraquecidos na fé quando enfrentam algu-
ma dor ou provação. Mas, não perca sua fé! 
Deus está contigo! Ele te ajuda a enfrentar 
as lutas da vida...

Jesus certa vez, perguntou aos seus dis-
cípulos se no fim ainda encontraria fé na 
terra (Lucas 18:8). Enquanto a tendência 
natural da humanidade é se afastar do Cria-
dor, os crentes guardam-se na Sua força e 
no Seu amor. Como filho de Deus, você 
pode se manter convicto na fé e esperança, 
pelo amor indestrutível de Deus. Nada pode 
te afastar da graça de Jesus! Ele te fortale-
ce com a sua armadura inabalável! Então, 
embrace o escudo da fé para resistir aos ata-
ques do inimigo e fique firme!

NÃO PERCA A fé!
• Viva pela fé! A fé mostra a realidade 
daquilo que esperamos; ela nos dá 
convicção de coisas que não vemos. 
(Hebreus 11:1)
• Ore e peça que Deus aumente sua fé. 
Nas horas mais difíceis, a fé te ajudará a 
levantar e seguir em frente!
• Apegue-se à Bíblia! A fé vem pelo ouvir, 
ler, conhecer, interiorizar e praticar a 
Palavra de Deus. Faça dela o seu alimento 
diário.
• Resista no dia mal. O inimigo pode até 
lançar dardos inflamados, mas terá que 
fugir se você resistir!
• Revista-se da armadura de Deus (Ef. 
6:10-17) e se fortaleça na fé, esperança e 
amor do Senhor.

Para Orar:
Senhor Deus, obrigado por me fortalecer 
e sustentar na minha pequena fé. Ajuda-

me a confiar quando passo por provações 
e perigos na vida. Os tempos são difíceis, 

mas o Senhor permanece o mesmo: 
soberano, todo poderoso, bondoso Deus de 
amor! Quero permanecer firme em Ti, com 
esperança e fé renovadas na tua Palavra. 
Ensina-me a andar pela fé e não pelo que 

vejo, em nome de Jesus! Amém.

público efetivo só conquista esta posição se 
aprovado em concurso, por que, afinal, não 
exigir algum tipo de habilitação de quem 
terá pela frente obrigações ainda maiores?

Um processo de depuração cuja neces-
sidade pode ser facilmente percebida, ao 
mesmo tempo que é de difícil contestação. 
Enquanto não se cumpre essa virtual utopia, 
que adequadamente entendida protege a re-
presentação que define o sistema democráti-
co, além de contribuir para o aprimoramen-
to da gestão pública, então que seja melhor 
e mais fortemente difundida não apenas a 
importância do voto, da participação, mas, 
igualmente, da sua qualidade.

Há quem diga, pior que está não fica, 
mas, podem ter certeza, fica sim. A eleição 
do atual legislativo mariliense prova isto. 
Pior realidade é a experiência que o eleitor já 
teve de quem está no cargo e nada produziu 
nestes 4 anos, mas, com peroba na face, re-
torna neste último ano prometendo mundos 
e fundos e pedindo seu voto. Não podemos 
matar nossas esperanças novamente, pois, 
outros municípios estão se organizando e 
crescendo em uma velocidade avassaladora.

Resta a todos os eleitores repensarem 
seu voto e refletir sobre os últimos proces-
sos eleitorais. A pergunta que se deve fa-
zer é uma só; “VOCÊ ESTÁ CONTENTE 
COM O POLÍTICO QUE VOCÊ AJUDOU 
ELEGER NA ÚLTIMA CAMPANHA”?

Marilia precisa de uma mudança brus-
ca, optando por novos quadros que irão 
surgir neste processo eleitoral. Gente nova, 
para romper com os paradigmas e sistemas 
que estão travando a cidade. Não é simples 
e não será fácil, tão certo quanto o fato de 
que, enquanto não acontecer, o futuro con-
tinuará sendo adiado e a cidadecontinuará 
cada vez mais despencando nos índices 
que realmente importam para a melhoria na 
qualidade de vida de sua população. FA-
LEI E TENHO DITO. 

ESTA VOz
TAMBÉM É SUA

Há vinte e seis anos, O JORNAL DO ÔNIBUS DE MARILIA foi criado com 
o firme propósito de um jornal independente com convicções fortes, levando 

adiante sua missão de despertar o que há de melhor em NOSSA CIDADE. Esse 
projeto de jornalismo com valores não é viável sem o apoio de quem se importa 

com o futuro da família Mariliense e da cidade. Portanto, é de fundamental 
importância que você nos auxilie. Compartilhe nosso Jornal como os amigos 

e não permita que uma voz única na mídia seja calada pelos poderosos da 
política local. Quanto mais pessoas acessando, melhor será o nosso poder de 

levar a verdade até as pessoas. Juntos somos fortes !!!



ALTERANDO A RELAÇÃO:
Evento explica como aplicar a Reforma 

Trabalhista na rotina empresarial.

IN FOCO
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O empresário que busca aplicar e/ou com-
preender melhor as mudanças da legislação 
trazidas pela Reforma Trabalhista, por meio 
da Lei 13.467/2017, pode participar do Semi-
nário Reforma Trabalhista: Desafios e Pers-
pectivas, no dia 19 de abril.O evento, promo-
vido pela Escola de Economia de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP), 
será online e contará com o apoio da Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (FecomercioSP), da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
e da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O evento tem como objetivo abordar 
os desafios da aplicação da legislação na 
rotina laboral, bem como as perspectivas 
nas relações do trabalho para a retomada 

do crescimento econômico. Além disso, o 
debate sobre a atualização da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) vai apresen-
tar indicações para aplicações e esclarecer 
dúvidas.O encontro, das 9h às 11h15, con-
tará com a mediação de José Pastore, presi-
dente do Conselho de Emprego e Relações 
de Trabalho (CERT) da FecomercioSP, e a 
participação de Ives Gandra da Silva Mar-
tins Filho, ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST).

O seminário também contará com as 
presenças de Rodrigo Dias Fonseca, juiz do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de 
Goiás; Otavio Calvet, juiz do Tribunal Re-
gional do Trabalho do Rio de Janeiro; assim 
como dos economistas André Portela, da 
FGV-SP; José Marcio Camargo, da Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio); e Fernando Holanda Barbosa 
Filho, do Instituto Brasileiro de Economia 
(Ibre), da FGV.

BOLSO APERTADO:  
Em 2 anos de pandemia, supermercado subiu 31%, 

conta de luz 33% e gasolina, 44%.
Desde março de 2020, primeiro mês 

completo da pandemia de coronavírus no 
país, até fevereiro deste ano, o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
acumula alta de 16,3%, de acordo com 
levantamento feito pelo CNN Brasil Bu-
siness.Embutidos no aumento de dois dí-
gitos estão centenas de produtos e servi-
ços que deixaram a vida muito mais cara, 
e em um intervalo de tempo bem curto, 
segundo a emissora.“Eles incluem de ali-
mentos, combustíveis e energia até ele-
trônicos, materiais de construção e mes-
mo carros e bicicletas. Todos esses são 
itens que tiveram altas maiores do que 
20% nesses dois anos”.

“Foram dois anos bem atípicos, com au-
mentos muito expressivos e em categorias 
que pesam muito para as famílias, como os 
alimentos”, diz a economista Juliana Inhasz, 
professora da faculdade de economia e ne-
gócios Insper.

“Em uma situação normal, a inflação 
pode subir 5% ou 6%, sempre com alguns 
preços aumentando mais do que isso e, ou-
tros, menos, de maneira que uma coisa vai 
compensando a outra para o consumidor. 
Mas não foi o que vimos dessa vez. Quase 
tudo subiu, e subiu muito”, afirmou.

Dos 375 produtos e serviços que o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) acompanha mensalmente para che-
gar à variação média do IPCA, só 22 não fo-
ram reajustados ou tiveram queda de preço 

Seminário com apoio da FecomercioSP 
conta com presenças do sociólogo José 

Pastore e de Ives Gandra Filho, ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho.

preços de commodities em alta no mundo 
inteiro e picos fortes de apreciação na co-
tação do dólar que, nos piores momentos, 
atingiram o Brasil em cheio.

desde que a pandemia chegou. É menos de 
6% do total. Do outro lado, 242 tiveram au-
mentos superiores a 10%, ou 64% de tudo o 
que os consumidores brasileiros possam ter 

interesse ou necessidade de comprar.
Por trás disso, está uma mistura de mu-

dança de hábitos de consumo das pessoas 
com interrupções em cadeias produtivas, 
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FAZENDO A DIFERENÇA:

De forma inédita, JORNAL DO ÔNIBUS DE MARILIA, 
comemora o aniversário de Marília criando novas 

categorias com inclusão social e cidadania.

ACONTECE MARÍLIA I

O JORNAL DO ÔNIBUS DE MARI-
LIA , foi criado em 1996, e como já consta 
em nossa home ( QUEM SOMOS ), fomos 
forçados a interromper nossa trajetória 
no ano seguinte. Nosso retorno se deu em 
2015, onde a história se repetiu e forçada 
pelo mesmo grupo político que comanda o 
sistema na cidade, porém, em 2017 não teve 
mais jeito de segurar e hoje, nos tornamos o 
portal de noticias que mais cresce na região 
e o único JORNAL DIGITALIZADO DO 
INTERIOR PAULISTA. Somos os pionei-
ros no jornal que é folheado no celular.

O jornal é editado e produzido pela EDI-
TORA PONTO A PONTO que destaca as 
principais reportagens, entrevistas, artigos 
de assuntos e personagens relevantes ao 
universo da classe trabalhadora, dos usuá-
rios do transporte coletivo, dos jovens, dos 
idosos, da família em geral e agora de forma 
exclusiva para os moradores das favelas.

Se o objetivo fosse exclusivamente fa-
turar ou explorar politicamente é óbvio 
que estaríamos nos rendendo as elites e ao 
sistema político que domina a cidade, mas, 
quem conhece a fundo os integrantes da 
EDITORA PONTO A PONTO, sabe mui-
to bem que, o nosso idealismo fala mais 
alto e por esta razão, o desejo de construir 
uma cidade mais justa, solidária e humana 
precisava também ocupar o seu espaço em 
NOSSO JORNAL.

Como já se tornou tradição, no aniver-
sário da editora, de nosso site ou da cida-
de, sempre presenteamos nossos leitores 
com alguma novidade. Pois bem, à partir de 
agora, o JORNAL DO ÔNIBUS DE MARI-
LIA, abre de forma inédita no jornalismo do 
interior paulista e principalmente em nossa 
cidade, que é conhecida tradicionalmente 
pelo seu conservadorismo, um espaço para 
quem só ´é lembrado no período de eleições 
para sair na foto de candidatos e nada mais.

Hoje rompe-se na história do jornalismo 
mariliense um tabu onde a noticia só che-
gava em forma de  tragédias, boletins de 
ocorrências e distribuição de cestas básicas. 
A secção FALA COMUNIDADE irá mos-
trar o outro lado da moeda, onde pessoas de 
bem residem nas vielas das mais 18 favelas 
de Marília, não porque querem, mas, pela 
simples razão de que o sistema acabou arre-
messando as mesmas sem dó nem piedade 
como única opção.

Você irá conhecer grandes profissionais, 

mão de obra qualificada, gente bonita e tra-
balhadora que, infelizmente não inseridas 
no mercado de trabalho justamente por re-
sidir em uma comunidade. Aqui, eles terão 
o seu espaço, a sua voz, o seu projeto e a 
mensagem de cada um.No coração pulsante 
da capital nacional do alimento, já estamos 
nos ajustes finais para regularizar uma orga-
nização sem fins lucrativos com a missão de 
atender a demanda da imprensa e da socie-
dade sobre o que acontece no contexto das 
favelas de Marilia. O JORNAL DO ÔNI-
BUS DE MARÍLIA,será a voz deste povo e 
juntos a briga agora é outra.

Com o propósito de estimular a integra-
ção e a troca de informações entre as fave-
las sob a perspectiva de formar uma grande 

rede de colaboradores de diversas favelas e 
assim disseminar a Comunicação Comuni-
tária protagonizada por moradores das fave-
las e atores sociais, que possuem os Direitos 
Humanos como vertente.

Paulatinamente estamos já em contato 
com agências especializadas do Brasil e do 
mundo e nos orgulhamos de inaugurar hoje 
um espaço para os povão do periferia, que 
pisa no barro, que convive com esgoto à céu 
aberto, que passa necessidades e que nunca 
é ouvido. “Surge a primeira página de notí-
cias das favelas de Marília”.

O MAIS IMPORTANTE DE TUDO 
ISTO É DESTACAR QUE TUDO ACON-
TECE DE FORMA INDEPENDENTE, 

SEM VÍNCULO COM NENHUM GRUPO 
POLÍTICO DA CIDADE, QUE NA REA-
LIDADE É UM SÓ.

Estamos apenas começando e se você 
reside em uma das 18 comunidades consi-
deradas em áreas de risco ou APP, entre em 
contato conosco. Ter você como integrante 
do nosso time nos dá a certeza de que será 
possível manter todo o processo de produ-
ção do FALA COMUNIDADE, pois nada 
acontece sem o envolvimento de pessoas, 
que acreditam e investem em causas sociais 
para transformação da dura realidade das 
favelas, principalmente neste cenário pós-
-pandêmico que originou o empobrecimento 
das periferias e favelas de forma exorbitante.

Nossa equipe de produção e mobili-
zação conta com editores, diagramadores, 
revisores, gestores de Redes Sociais, De-
signers, Gestão organizacional e financeira 
incluindo editoria de conteúdo digital, que 
atua em nosso portal e redes sociais. UMA 
EQUIPE DE GENTE QUE GOSTA DE 
GENTE, UM POVO QUE GOSTA DO 
POVO. UMA EQUIPE ESPECIALIZADA 
EM CAUSAS SOCIAIS.

Esse trabalho é muito incrível, afinal de 
contas, dar voz e visibilidade para as fa-
velas e periferias é o que nos mantém mo-
tivados em prol das causas sociais. Só de 
imaginar que podemos ter você em nosso 
time de colaboradores é ter a certeza, que 
nossa missão está a todo vapor e estamos 
no caminho certo. Entre em contato com a 
nossa redação ( 14 -99600-6375 ) e vamos 
a luta. Compartilhe este artigo, comparti-
lhe esta ideia.

E não para poraqui, pois além da seção 
FALA COMUNIDADE, estamos também 
lançando a página S.O.S CONSUMIDOR 
que abordará os direitos e deveres de você 
que movimenta a economia local e ainda a 
efetivação da página MARILIA CENTE-
NÁRIA, um trabalho belíssimo e que de 
forma pioneira aborda temas ligados a ci-
dade que queremos. Em 2029, Marília com-
pletará 100 anos, e ninguém, seja do poder 
executivo ou legislativo demonstrou algu-
ma preocupação com a data. A cidade está 
um caos, sem planejamento para os dias de 
hoje e tampouco para daqui à 7 anos. Con-
tinue conosco, o ÚNICO VEÍCULO DE 
COMUNICAÇÃO INDEPENDENTE DA 
CIDADE que verdadeiramente abre um es-
paço democrático para seus leitores. ESTE 
É O NOSSO JORNAL . Kaito Jr. em seu escritório.
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A REFERÊNCIA EM CURSOS ESTÁ AQUI:

Unimar sedia maior evento de software 
livre da América Latina, o FLISOL 2022.

ACONTECE MARÍLIA II

A Universidade de Marília (Unimar) 
recebe no dia 23 de abril, a partir das 9h, 
no auditório da reitoria, o maior Festival 
Latino-americano de Instalação de Software 
Livre, o FLISOL 2022, com o objetivo de 
promover o uso da tecnologia por meio de 
apresentações, palestras e oficinas. O even-
to está  sendo promovido pelo Núcleo de 
Inovação Tecnológica e Empreendedorismo 
(NITE) e os cursos da área de tecnologia da 
informação da Instituição.

De acordo com o coordenador dos cur-
sos da área de Tecnologia da Informação da 
Unimar, o Prof. Caio Saraiva Coneglian, o 
FLISOL é um dos eventos mais relevantes 
da área de tecnologia da informação. “A 
Unimar se destaca, mais uma vez, por se-
diar outro grande evento de TI,  consolidan-
do os seus cursos como referência na região. 
Destaco ainda que a Universidade  continua, 
por meio de eventos como esse, oferecendo 
aos alunos oportunidades de ter contato com 
grandes nomes do mercado de trabalho”, 
destaca.

O Festival Latino-americano de Insta-
lação de Software Livre é realizado desde 
2005 e acontece em mais de 100 cidades 
de forma simultânea, por todo o planeta. O 
principal objetivo do evento é promover o 
uso dos programas, além de divulgar a área 
de tecnologia da informação para todos os 
interessados. 

Ainda segundo o coordenador, o sof-
tware livre é mais focado na ética e seus 
objetivos fornecem aos usuários liberdade 
de controle e alteração na execução. “O 
software livre ou software de código  aber-
to ou software aberto é qualquer programa 
de computador cujo código-fonte deve ser 
disponibilizado para permitir o uso, a cópia, 
o estudo e a redistribuição, permitindo a co-
laboração entre uma comunidade de desen-
volvedores”, explica.

O FLISOL 2022 terá início às 9h com 
a palestra “Open Source: comunidade e 
desafios”, ministrada pela Quality Engine-
er da Red Hat, Priscila Gutierres. Após a 
palestra, às 10h30, serão realizados quatro 
minicursos:

● “Introdução ao Git” com a Desenvol-
vedora de software da Hire365, Jessica Vi-
centini

● “Análise de Dados” com o docente da 
Unimar e gestor de projetos da Tray, Valmir 
Amancio Junior

● “Construção de Sites com ferramentas 
open source”, ministrada pelo Suporte de 
Software da Unimar, Eduardo Lázaro

● “Elaboração de uma API Restful em 
Golang com Gin”, ministrada pelo desen-
volvedor de sites e aplicativos da 1Doc, Mi-
guel Colombo.

Para a Pró-reitora de Pesquisa, Pós-
-graduação e Ação Comunitária da Unimar, 
Profa. Dra. Fernanda Mesquita Serva, des-
taca a liderança na área de Tecnologia da 
Informação dos cursos. “O FLISOL é um 
evento reconhecido internacionalmente e a 
Unimar, ao sediar esse evento, demonstra 
que os cursos de Tecnologia da Informação 
ofertados na Instituição estão na liderança e 
na  vanguarda dessa área na nossa região. É 
uma oportunidade para os nossos alunos e 
para toda a comunidade ter acesso a conteú-
do de extrema relevância, além de se conec-
tarem com profissionais  das maiores em-
presas de tecnologia do mundo”, ressalta.

As inscrições são gratuitas e abertas a 
toda a comunidade, inclusive para alunos do 
ensino médio  e técnico,  que se interessam 
pela área de Tecnologia da Informação. A 
inscrição podem ser feitas pelo link: https://
oficial.unimar.br/flisol-2022-festival-latino-
americano-de-instalacao-de-software-livre/.   
Mais informações acesse: www.unimar.br
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ENGANA QUE EU GOSTO: 
 Nova empresa anuncia novos horários para o 
Jardim Bandeirantes, mas, a realidade é outra.

Marilia virou MESMO terra sem lei, 
onde manda tem o podere o dinheiro e obe-
dece quem tem juízo e amor a vida, pois re-
almente as falcatruas correm a solta na cida-
de e ninguém, absolutamente ninguém faz 
nada. O JORNAL DO ÔNIBUS DE MARI-
LIA é o único veículo de comunicação a de-
fender abertamente ousuário do transporte 
coletivo e mais uma vez denuncia ao vento, 
a FAKE NEWS dos novos horários anun-
ciados pela novo grupo que assumiu a con-
cessão da empresa GRANDE MARÍLIA.

Sem dúvida um grande negócio, visto 
que a empresa que a exemplo da Rizzo Park 
se anuncia com titularidade jurídica diferen-
ciada na realidade é a mesma do escândalo 
em Paulinia-SP, conforme já publicamos. 
A empresa no último sábado (9) enviou 
aos veículos de comunicação uma nota de 
forma pomposa anunciando novas linhas 
para alguns bairros, e entre eles o JARDIM 
BANDEIRANTES. Confira :

“A empresa Grande Marília, concessio-
nária do transporte coletivo para as regiões 
Norte e Leste de Marília, concluiu o repla-
nejamento para atender a demanda crescente 
pelo serviço na cidade, nos últimos meses. 
De imediato, para iniciar na segunda-feira, 
dia 11 de abril, cinco linhas vão ganhar 
mais horários. O grupo JP Sikansi, desde 
que assumiu a gestão vem avaliando o de-
sempenho e a necessidade de readequação e 
decidiram aplicar de imediato uma amplia-
ção emergencial”. Veja abaixo as linhas e os 
horários que estão sendo acrescidos (além 
dos já existentes). A variação corrige distor-
ções, que vão de seis novos horários, como 
na linha Altaneira, até 24 novos horários, 
como na linha Jardim Bandeirantes.

008-JARDIM BANDEIRANTE 

BAIRRO: 05:50 6:55 08:00 09:05 11:00 
12:05 13:10 14:15 15:20 16:25 17:30 18:35  

TERMINAL: 06:25 07:30 08:35 10:30 
11:35 12:40 13:45 14:50 15:55 17:00 18:05 
19:10

Foram anunciados ampliação nas linhas 
Distrito Industrial, Cesar Almeida, Jânio 
Quadros, Altaneira e claro, o Jardim Ban-
deirantes. Ocorre que; conforme o anuncio 
da empresa, no caso específico do JARDIM 
BANDEIRANTES, estão sendo ofertadas 
16 horários no sentido bairro centro e 16ho-
rários no sentido contrário. 

Em nossos arquivos encontramos a ho-
rário praticado antes da pandemia que ofer-
tava 31 horários no sentido bairro centro e 
29 no sentido inverso. A média antes era de 
25 minutos por volta, e se voltarmos na épo-
ca de EMPRESA CIRCULAR, o tempo era 
de no máximo 23 minutos. Com a mudança 
o usuário do transporte coletivo atualmen-
te é obrigado a ficar de 65 minutos até 110 
minutos, dependendo do horário.  Confira 
abaixo os horários praticados antes pela em-
presa GRANDE MARÍLIA ;

A Prefeitura Municipal de Florianópolis 
(SC), por meio da SMPU (Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade e Planejamento Urbano), 
informou que vai retomar a operação de seis 
linhas e 576 horários do transporte coletivo a 
partir do dia 11 de abril de 2022. As linhas 
que irão retornar são UFSC Semidireto (185), 
Interpraias (294), Circular Canasvieiras Praia 
Brava (291), Vargem Grande (270), Cachoei-
ra/TICAN (280) e Santa Mônica (177). Já o 
acréscimo de horários irá atender bairros de 
todas as regiões de Florianópolis.

ISTO SIM É AMPLIAÇÃO:

Prefeitura de Florianópolis (SC) acrescenta mais 
de 500 horários no transporte coletivo.

A Grande pergunta que fica é: cadê os 
responsáveis pela fiscalização? A adminis-
tração do gestor expertise faz vista grossa, 
Emdurb finge que faz e na câmara não existe 
nenhuma comissão de fiscalização. O resul-
tado não poderia ser diferente. As empresas 
deitam e rolam e o pobre do usuário paga 

a conta. Verdadeiros sepulcros caiados que 
são bons de discurso, mas, que oferecem um 
péssimo serviço de transporte coletivo para 
os trabalhadores marilienses.

E no seu bairro, a farra continua??? 
Entre em contato com nossa redação: (14) 
99600-6375. 

“A inclusão dos novos horários faz parte de 
ações de incentivo ao transporte coletivo que 
estão sendo realizados. O retorno e acréscimo 
das linhas irão atender o aumento da demanda 
de ônibus proporcionada principalmente pela 
volta às aulas da UFSC”, explica o secretário 
Municipal de Mobilidade e Planejamento Ur-
bano de Florianópolis, Michel Mittmann, em 
nota. Os usuários do transporte coletivo podem 
consultar as mudanças a partir desta segunda-
-feira, dia 11 de abril, através do site do Con-
sórcio Fênix e do aplicativo “floripanoponto”.
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A taxa A postura social com total falta de 
urbanidade é muito mais comum do que se 
imagina. Quantas vezes você já se deparou 
com vizinho barulhento, que insiste em exa-
gerar no tormento mesmo após já ter sido in-
formado que estava incomodando as pessoas 
ao redor? Certamente isso já lhe ocorreu e, 
quando se trata de condomínios edilícios, 
onde as unidades autônomas estão conside-
ravelmente mais próximas, a frequência na 
perturbação de sossego é ainda maior.

Dados da Polícia Militar de São Paulo 
revelam que em quase metade das ocorrên-
cias de perturbação de sossego (45% dos re-
gistros) o barulho não vem de locais públi-
cos, mas sim de dentro de alguma residência 
*(Disponível em: https://agora.folha.uol.
com.br/sao-paulo/2020/12/reclamacoes-
-por-perturbacao-de-sossego-mais-que-do-
bram-na-pandemia-em-sp.shtml). Ainda, 
com a situação pandêmica que assolou nos-
sa sociedade, exigindo às pessoas que ficas-
sem mais em suas casas, o número de regis-
tros de ocorrências de tal natureza dobrou 
em comparação aos anos pretéritos. Mas em 
tais circunstâncias, quando os fatos ocorrem 
em condomínios, quais mecanismos podem 
ser adotados para fazer cessar o transtorno e 
restaurar a paz entre os moradores?

Primeiramente, conforme já exposto, a 
conduta é considerada um antijurídico pe-
nal, cuja previsão está insculpida na Lei de 
Contravenções Penais. Tratando-se de con-
travenção penal, com procedimento adotado 
pela Lei dos Juizados Especiais, é oportu-
nizada, em sede de audiência preliminar, 

ESTRANHO NO NINHO:

Condômino que não sabe conviver em 
sociedade, o que é possível fazer?

a negociação para composição entre o au-
tor do fato e o ofendido. Ainda, caso não 
seja possível a celebração de um acordo, o 
ofensor via de regra fará jus ao benefício da 
transação penal, cuja contraprestação será a 
aplicação de medida socioeducativa, como 
por exemplo o pagamento de multa ou a 
prestação de serviços à comunidade. 

Contudo, além do âmbito criminal, há 
medidas que podem lhe ser aplicadas tam-
bém na via administrativa e civil, senão 
vejamos. Como se sabe, o direito de pro-
priedade não é absoluto, encontrando li-
mitações, dentre outros, no direito de vizi-
nhança. Portanto, a tratar do tema, o Código 
Civil já prevê expressamente a possibilida-
de de aplicação de multa ao condômino que 
desrespeitar o direito dos demais, podendo 

o montante alcançar até dez vezes o valor 
atribuído à contribuição condominial, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos (Art. 
1.337 do Código Civil/2002). 

Entretanto, no caso de condômino que 
possua altíssima capacidade financeira, cujo 
impacto repressivo da multa lheseja pouco 
eficaz, e seja constatada a continuidade em 
praticar atos antissociais reiteradamente, é 
possível requerer sua expulsão judicialmen-
te.Ocorre, contudo, considerando tratar-se 
de medida de extremo rigor, que há uma di-
ficuldade extrema de obter-se uma decisão 
judicial favorável nesse sentido, revelando-
-se necessária a adoção de medidas prévias, 
a fim de viabilizar eventual expulsão futura. 

Importante frisar, ainda, que em alguns 
casos a aplicação de multa diária para o des-

cumprimento de determinação para manter 
a urbanidade tem se mostrado uma alterna-
tiva eficaz, ao passo que possui capacidade 
de onerar com maior energia o sujeito que 
insista em perturbar a paz condominial. 
Todavia, caso as condutas persistam mes-
mo após a tomada de todas as providencias 
possíveis (leia-se a aplicação de multas 
conforme previsão da Convenção Condo-
minial e do Código Civil, a propositura de 
ação judicial própria para responsabilização 
civil, a propositura de notícia crime versan-
dosobre a perturbação de sossego e, por fim, 
a incidência de multa diária), observa-se a 
possibilidade de convocar-se Assembleia 
para tratar da expulsão e caso a decisão ve-
nha a assinalar positivamente pela retirada 
do infrator, seja requerida a aplicação de tal 
medida por via judicial, com

embasamento na documentação extra-
judicial previa produzida de forma acau-
telatória pelo condomínio. A recomen-
dação da 4ª Turma Cível do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, inclusive, fora 
exatamente nesse sentido, ao analisar si-
tuação idêntica levada a julgamento no 
órgão colegiado (Ação Cível nº 0703407-
77.2019.8.07.0020, TJDF).

Portanto, apesar das dores de cabeça e 
da necessidade de meticulosa produção de 
provas por parte do síndico e do condomí-
nio, a solução parece sim alcançável para 
findar os incômodos da coletividade e res-
taurar-se a paz social, desde que observados 
os rigores impostos pelos tribunais pátrios 
para a prestação jurisdicional.

Por questão de segurança, muitos 
condôminos estão colocando equipamento 
na entrada de suas unidades. Mas fica a 

dúvida: isso é permitido, já que o corredor 
é uma área comum do prédio?

O emprego desses sistemas de vigilância 
em vídeo é a opção preferida dos adminis-
tradores, na tentativa de coibir ações que 
ameacem o patrimônio e até mesmo a vida 
de um morador. Mas, o assunto que tem ge-
rado muita polêmica entre os condôminos é 
a possibilidade, ou não, do proprietário de 
cada apartamento ter autonomia para insta-
lar uma câmera na porta da sua unidade.

A dúvida é se essa prática viola o con-
ceito de privacidade e pode ser enquadrada 
como uma possível invasão da intimidade 
dos vizinhos. De acordo com advogado Le-
onardo Borchardt, especialista em questões 
condominiais, mesmo os moradores utili-
zando a defesa de que a utilização da câme-
ra seria para fins privados de segurança, não 
é recomendada a instalação dos equipamen-
tos dessa forma.

“O conflito entre os direitos constitu-

TUDO PELA SEGURANÇA:

Instalar câmera na porta do apartamento é legal?
cionais à privacidade e à segurança, que 
certamente existe oculto na questão, é so-
lucionado pela ilegalidade de instalar, alo-
car, ou mesmo fixar todo e qualquer equi-
pamento privado sem expressa autorização 
do regramento condominial”, explica. Para 
ele, há a possibilidade de legalizar essa 
prática, mas antes disso é preciso evoluir 
muito jurisprudencialmente, não deixando 
nenhuma brecha para punições legais ao 
proprietário da câmera. 

“Uma vez que as imagens captadas po-
dem conter cenas que comprometam a pri-
vacidade de alguém, ou até mesmo colocá-la 
em situação vexatória ou constrangedora, é 
melhor evitar. O momento social vivencia-
do com a interferência de redes digitais de 
relacionamento, facilita o vazamento dessas 
imagens. O que pode acarretar em repercus-
são indenizatória”, avalia o advogado.

Vale lembrar que o uso de câmeras nas 
áreas comuns dos prédios não tem por fina-
lidade monitorar a rotina dos condôminos 
e muito menos produzir material que possa 
constranger tanto um morador, quanto um 
visitante. Por isso, cabe ao gestor o cum-

primento das regras condominiais. “Nes-
ses casos, a recomendação é de que sejam 
tomadas todas as medidas administrativas 
(notificações e infrações) e judiciais, a fim 
de que o equipamento estranho à coletivida-

de seja retirado. Inicialmente o síndico deve 
tentar o diálogo, após as medidas extrajudi-
ciais e, não sendo resolvida a problemática, 
buscar o assessoramento de advogado espe-
cializado”, conclui Leonardo.
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Em 2022, o feriado de 21 de abril (Ti-
radentes) cai numa quinta-feira, criando a 
possibilidade de um feriadão de 4 dias.O 
fim de abril marca a transição da estação 
seca para a estação chuvosa no Nordeste, e 
da estação chuvosa para a estação seca no 
Centro-Oeste e no Sudeste.Em 2022, o fe-
riado vai ter uma atração inusitada: os desfi-
les das escolas de samba no Rio de Janeiro e 
em São Paulo, adiados do carnaval por cau-
sa da variante ômicron.

Já pensou emendar Páscoa com Tira-
dentes? Dá um feriado de 10 dias (15 a 24 
de abril), com 3 dias úteis no meio (18, 19 
e 20 de abril), em que de repente dá para 
fazer trabalho remoto.Veja nesta página as 
melhores viagens para fazer no feriadão de 
Tiradentes 2022. Considere também a nossa 
seleção de destinos-curinga, que valem para 
todos os feriadões.

O feriado de Tiradentes, celebrado em 
todo 21 de abril, costuma ser uma oportu-
nidade para muitos brasileiros realizarem 
uma viagem bate e volta.Em 2022, a data 
comemorativa vai cair numa quinta-feira. 
Embora não seja um dia muito favorável 
para emendar o fim de semana, muitos via-
jantes ainda conseguem aproveitar a época 
para viajar através de folgas e férias.

Abril é um mês considerado agradável 
para viajar pelo Brasil. Diversos destinos 
estão com temperaturas frescas nesta épo-
ca. Então, dá para aproveitar tanto as praias 
brasileiras quanto destinos de aventura e 
ecoturismo sem se preocupar com calor ex-
tremo.  Abaixo, confira oito destinos esco-
lhidos a dedo pelo JORNAL DO ÔNIBUS 
DE MARILIA para VOCÊviajar no feriado 
de Tiradentes 2022!

1. João Pessoa (PB)
João Pessoa, capital da Paraíba, é um 

destino turístico bastante versátil. Enquanto 
estão por lá, viajantes podem visitar pisci-
nas naturais repletas de peixes e praias com 
orlas bem abastecidas com restaurantes e 
bares. Já a cidade abriga diversos pontos tu-
rísticos históricos e culturais, como igrejas, 
feirinhas e prédios históricos.

2. Natal (RN)
Natal, no nosso amado Nordeste, é um 

destino de praias deslumbrantes e passeios 
divertidos que podem ser feitos por toda a 
família. Além de ficar próximo de vários 
lugares incríveis, como Genipabu, Praia 
da Pipa e São Miguel do Gostoso, oferece 
passeios de buggy pelas populares dunas da 
região, esquibunda e aerobunda!

AS VIAGENS ESTÃO DE VOLTA:

Feriadão de Tiradentes 2022 com as 
melhores viagens para 21 de abril.

3. Ouro Preto (MG)
Entre as montanhas mineiras, encontra-

-se Ouro Preto, uma bela cidade cheia de 
heranças coloniais. Para onde se olha, é pos-
sível encontrar prédios interessantes e casas 
com fachadas que esbanjam a arquitetura do 
Brasil colônia. Para quem gosta de história, 
este é um destino imperdível!

4. Tiradentes (MG)
Por que não passar o feriado na cidade 

de Tiradentes? O destino fica abarrotado de 
turistas nos fins de semana e feriados prolon-
gados. Todo mundo quer ter um vislumbre 
das igrejas barrocas, museus que resguar-
dam um pouco da história do Brasil e cons-
truções coloniais.Já dá pra ver muita coisa 
caminhando pelo Centro Histórico, mas Ti-
radentes ainda tem vários passeios bacanas 
como os artesanatos de Bichinho, na vizinha 
Prados, e as trilhas da Serra de São José.

5. Porto de Galinhas (PE)
Destino tradicional de férias de verão 

e feriados prolongados, Porto de Galinhas 
encanta a todos com a sua beleza. Uma das 
principais atrações são as piscinas naturais, 
onde se pode observar a fauna marinha. Di-
versas jangadas saem da praia de Porto de 
Galinhas durante a maré baixa.

6. Gramado (Rs)
Localizado no Rio Grande do Sul, Gramado 

é um destino onde o tédio não tem vez! Rechea-
do de parques temáticos e próximo de Parques 
Estaduais, todo perfil de viajante encontra algo 
para fazer no destino. Além disso, a arquitetura 
predominante na cidade, que possui inspiração 
europeia, é uma atração à parte.

7. Caldas Novas (GO)
Caldas Novas é cobiçada pelos turistas por 

conta dos seus parques aquáticos, como o diRo-
maAcqua Park, Clube Privé e Nautical Beach 
Club. Passar o dia em um desses locais e, depois, 
passear pelos demais pontos turísticos da cidade 
compõem a viagem perfeita de bate e volta!

8. Arraial do Cabo (RJ)
Arraial do Cabo tem praias espetacula-

res! Visitá-las é como se transportar para as 
praias do Caribe. Muitas têm areia branca e 
água azul-turquesa cristalinas. Os passeios 
de lancha e barco são muito populares na re-
gião por conta disso. O melhor de tudo é que 
o destino conta com várias opções de praias 
para viajantes conhecerem.

E aí, já sabe para onde viajar no feriado 
de Tiradentes 2022? Esperamos que tenham 
gostado da lista de destinos e que um deles 
seja o próximo que você irá conhecer.

Tiradentes (MG)

Porto de Galinhas (PE)

Caldas Novas (GO) Natal (RN)

Ouro Preto (MG) João Pessoa (PB)

Gramado (RS) Arraial do Cabo (RJ)
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VITRINE

Os super-heróis estão em alta nos últi-
mos anos como nunca estiveram antes, po-
rém, eles estão entre nós desde o século pas-
sado, como é o caso do Capitão América, 
cuja primeira revista foi lançada em 1940, 
com direito ao herói banderoso dando um 
soco em Adolf Hitler.

Hoje em dia, é muito raro encontrar um 
exemplar desta edição dos quadrinhos de 
Steve Rogers, e por conta isso, ela acabou 
se tornando extremamente valiosa, e uma 
venda recente dela acabou entrando para a 
história, de acordo com Heroic Hollywood.

Recentemente, um exemplar de “Captai-
nAmericaComics nº 1” foi vendido em um 
evento chamado “HeritageAuctions” por 
U$ 3,1 milhões (R$ 14,6 milhões), se tor-
nando um os cinco quadrinhos mais caros 
da história em leilões, mais especificamente 
em terceiro lugar.

Acima de “CaptainAmericaComics nº 
1”, temos “ActionComics nº 1”, estreia do 
Superman, leiloada por U$ 3,2 milhões (R$ 
15 milhões), e “AmazingFantasy nº 15”, 
estreia do Homem-Aranha, vendida por U$ 
3,6 milhões (R$ 16,9 milhões).

Uma grande curiosidade é o fato de que 
a revista foi lançada um ano antes do ataque 
a Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial, 
que marcou a entrada dos Estados Unidos 
no conflito, ou seja, o Capitão América foi 
criado antes mesmo de seus eventos base 
acontecerem na vida real.

HIPERVALORIZAÇÃO:

Primeiro quadrinho do Capitão América é 
vendido por R$ 14 milhões.

Dez anos depois da morte de Chico Any-
sio, a partilha de bens do humorista não foi 
resolvida. Agora, já não é mais a fortuna que 
está em jogo. Segundo a revista “Veja”, os 
herdeiros dividiram propriedades avaliadas 
em R$ 4 milhões, porém tem agora uma dí-
vida de R$ 7 milhões para administrar. Isso 
envolve impostos não pagos, funcionários 
cobrando honorários, entre outras questões.

Os filhos do ator pedem esclarecimentos 
na Justiça a Malga di Paula, última esposa 
de Chico, que atuou como inventariante por 
cinco anos. Ela não teria prestado contas so-
bre o aluguel de lojas em um shopping na 
Zona Oeste do Rio, assim como a locação 
de um apartamento de quatro quartos na 
mesma região. Há ainda questionamentos 
sobre onde foi parar o dinheiro que a TV 
Globo deposita para pagar direitos autorais 
pela obra do humorista.

PARTILHA CONTURBADA:
 Dívidas de Chico Anysio são maiores que herança.

“Eu não os agrido. Já 
eles disseram que sou men-
tirosa e até roubei. Não 
tenho mais saúde mental, 
passei por duas internações 
psiquiátricas”, disse Malga 
à revista, alegando ainda 
que foi roubada por um ad-
vogado “e que os enteados 
sabem disso”.

Advogado representante 
dos filhos de Chico Anysio 
contestou as versões e disse 
ainda que não se sabe nem 
mesmo quanto o ator tinha 
no banco, já que Malga con-
trolava tudo. A viúva não fez 
declarações de imposto de 
renda nos últimos três anos 
de vida do ator.
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TIRANDO SUA DÚVIDA:

Cólica, sangramento e dificuldade para 
engravidar? Pode ser adenomiose.

Abril Roxo é o mês de conscientização 
sobre esse problema que afeta milhares de 
mulheres brasileiras anualmente. 

Você que é mulher pode até imaginar: de 
fato, existem diferentes problemas capazes 
de afetar o útero, muitos deles com sintomas 
parecidos. E estamos em um momento pro-
pício para fazer um alerta importante sobre 
uma condição frequentemente confundida 
com outras, adenomiose. 

Neste mês de conscientização, o Abril 
Roxo, temos a oportunidade de falar so-
bre o controle dessa doença, que, segundo 
estimativas, atinge mais de 150 mil brasi-
leiras por ano. 

A adenomiose ocorre quando a camada 
do endométrio, o tecido que reveste o úte-
ro, cresce de forma anormal na musculatura 
uterina. Pense no abdômen como se fosse 
uma casa e no útero como o quarto. Quanto 
a tinta da parede descama, é o endométrio 
cumprindo seu papel natural associado ao 
ciclo menstrual. Porém, quando essa tinta 
impregna os tijolos, temos a adenomiose. 

Seus sintomas são facilmente confundi-
dos com outra condição que acomete a re-
gião, a endometriose. Nesse caso, é preciso 
consultar o ginecologista quanto antes. O 
sangramento uterino com fluxo aumenta-

do e a presença de sangue fora do período 
menstrual são sinais de adenomiose. Da 
mesma forma, cólicas mais fortes e dificul-
dade de engravidar e manter a gestação são 
reflexos do quadro. 

Mas o que pode causar adenomiose? Os 
principais fatores de risco são traumas ute-
rinos (ocasionados por procedimentos como 
cesárea e curetagem), menstruação antes dos 
10 anos de idade e histórico demais de duas 
gestações. Embora seja mais comum mulhe-
res apresentarem os sintomas a partir dos 40 
anos, também encontramos aquelas que de-
senvolvem o problema a partir dos 20 anos. 

Feito o diagnóstico correto, a primeira 
pergunta que ouço no consultório é: “terei 
que passar por uma cirurgia?” Como fala-
mos de uma doença progressiva, é essen-
cial tratá-la o mais rápido possível. É por 
isso que nós, ginecologistas, reforçamos a 
necessidade do vínculo com as pacientes e 
orientamos consultas anuais. 

O tratamento é feito em dois pilares: o 
uso de remédios e o procedimento cirúrgico. 
Inicialmente, os medicamentos controlam 
os sintomas, como dor e sangramento. O 
bloqueio da menstruação com hormônios-
por sua vez, melhora a qualidade de vida e 
pode estabilizar a evolução da adenomiose. 

BELEZA DE TRÁS PARA FRENTE:
Conheça a lavagem ao contrário com o 

condicionador antes do shampoo.
dor apenas para ajudar a desembaraçar os 
fios e selar as cutículas. 

“A lavagem do cabelo reversa ajuda 
a limpar o cabelo suavemente, deixando-
-o mais macio, mas não mude para a lava-
gem do cabelo reversa de uma vez”, conta 
a profissional Luciana Passoni, tricologista, 
““Use a lavagem reversa do cabelo uma vez 
por semana, por cerca de um mês, para notar 
mudanças em seu cabelo“. 

Benefícios da técnica 
Se você quer mais volume, essa técnica 

é para você. A dermatologista e tricologis-
ta Bruna Carvalho Furtado explica que, ao 
usar o shampoo por último e só um pou-
quinho de condicionador depois, deixando 
o desembaraço para o início, você permite 
que as cutículas do fio estejam mais abertas, 
deixando-o mais volumoso. 

Além disso, o reverse washing ajuda a 
melhorar a textura do cabelo liso sem brilho, 
permite uma melhor nutrição dos fios, ajuda 
com a oleosidade e previne, também, o acú-
mulo de produtos no couro cabeludo, o que 
pode levar ao entupimento dos poros. 

Já ouviu falar da reverse washing?
Uma técnica de lavagem que usa pri-

meiro o condicionador e depois o shampoo 
a fim de potencializar a ação de nutrição e 
hidratação. O resultado são pontas mais 
saudáveis, cutículas seladas e fechadinhas 
e uma aparência mais suave, solta e macia.

Nos últimos tempos, o reverse washing 
tem ficado famoso nas redes sociais – o ato 
de condicionar o cabelo e só depois higieni-
zá-lo vem ganhando adeptos e promete um 
melhor resultado na hidratação dos fios do 
que o método tradicional de higienizar antes 
de condicionar. 

O que é reverse washing?
A técnica consiste em molhar os cabe-

los e aplicar o condicionador antes mesmo 
do shampoo, para que o fio já fique condi-
cionado a absorver todo o tratamento que o 
produto tema oferecer. 

Depois do enxágue do condicionador é 
que, de acordo com o protocolo, aplica-se 
o shampoo para, então, fazer a limpeza do 
couro cabeludo e retirar o excesso que ficou 
no fio, aplicando novamente o condiciona-
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“Serão mais de 120 mil metros quadrados 
(m²) de área pública, que estaremos 

disponibilizando para futuras empresas 
que queiram empreender em nossa 
cidade” comemora José Fernandes

Enquanto Marília esta perdendo empre-
sas e investimentos, outras cidades da região 
estão seguindo no caminho contrário objeti-
vando contemplar a geração de emprego aos 
seus moradores. Foi anunciado pelo prefeito 
José Fernandes na sede da Secretaria Muni-
cipal do Desenvolvimento Econômico e Tu-
rismo de Assis, o maior projeto de fomento 
para a geração de emprego e renda para o 
município.

“Estaremos disponibilizando para os em-
presários que queiram empreender em Assis, 
uma área de 120 mil metros quadrados (m²), 
os quais serão mais de 250 metros de testada 
com a Rodovia Raposo Tavares, logo após 
o Posto Novoeste. Uma área nobre e privi-
legiada que entregaremos prontas aos novos 
empreendimentos” relata o prefeito.

Fábio Nossack, secretário de Planeja-
mento, Obras e Serviços informa que toda 
a infraestrutura está sendo preparada para 
a instalação das futuras no local. “Vamos 
garantir asfalto, energia elétrica, dissipador 

GERAÇÃO DE EMPREGOS EM MOVIMENTO:
 Prefeitura de Assis anuncia o maior projeto para a geração 

de empregos e renda da história da cidade.
de águas pluviais e as autorizações, um uma 
área nobre e a nossa missão é realizar todo 
esse processo com a maior brevidade para 
que as empresas já possam se instalar ainda 
esse ano, com isso vamos gerar centenas de 
novos empregos na nossa cidade”.

O secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo, Ivan Serra, diz que re-
centemente ocorreram licitações de áreas 
remanescentes no CDA1 e CDA2 com su-
cesso absoluto e as empresas já estão pron-
tas para chegar à cidade. “E hoje é mais um 
momento de muita alegria, pois estamos 
tendo a certeza da chegada de novas empre-
sas nessa área nobre, que foi adquirida pelo 
prefeito e que nosso secretário Fábio está 
cuidando de toda a documentação e infraes-
trutura. É a gestão José Fernandes gerando 
emprego e renda para nossa população”.

O prefeito José Fernandes convida os 
empresários que queiram se instalar no 
novo local, a procurarem a Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Econômico, lo-
calizado no Recinto da Ficar e assinar a de-
claração de interesse. “Nós estamos felizes 
com mais essa conquista para Assis, pois se 
DEUS quiser até o final do ano, já estaremos 
anunciando a chegada de grandes empresas 
no nosso novo CDA” finaliza.

A Prefeitura de Ribeirão Pires, no ABC Paulista, informou que iniciou a construção de 
10 novos pontos de ônibus na Quarta Divisão. O objetivo é “proporcionar mais comodidade 
aos usuários protegendo-os do sol, calor e da chuva”.

Na cidade, os pontos de ônibus tradicionalmente são de concreto. Com isso, os equipa-
mentos seguirão o padrão colonial, igualmente aos outros 55 que já existem na Estância. Os 
locais que serão contemplados são: avenida Miro Atílio Pedduzi, rua Manoel A. Barros, rua 
Reynaldo Mande e rua Pedro José Nascimento.

CONTRA INTEMPÉRIES E VANDALISMO:
Ribeirão Pires (SP) instala 10 
novas paradas de ônibus em 

“puro concreto”

Araçatubarecebeu no último final de se-
mana, dezenas de profissionais do turismo, 
de todo o país. Por meio de um Fantour, os 
agentes de viagem realizaram uma série de 
visitas técnicas e de lazer para conhecerem 
o potencial do município. Foram convida-
dos representantes de diversas empresas que 
oferecem roteiros de turismo para os mais 
diferentes públicos. A iniciativa foi organi-
zada pela empresa DSE Viagens e obteve o 
apoio da Prefeitura de Araçatuba e do Hot 
Planet Thermas Park.

O secretário de Turismo de Araçatuba, 
Marcelo AstolphiMazzei, enfatizou que este 
evento foi um dos frutos do trabalho de estru-

MAPEANDO O POTENCIAL:
Profissionais do Turismo 

fazem visita técnica especial a 
Araçatuba.

turação e de fortalecimento do setor que está 
sendo realizado pela administração municipal.

Atualmente, Araçatuba é um Município 
de Interesse Turístico, a exemplo de Marília. 
Para obter este status, segundo a legislação, é 
preciso ter potencial turístico, dispor de servi-
ço médico emergencial, meios de hospedagem 
no local ou na região, serviços de alimentação 
e serviço de informação turística; dispor de 
infraestrutura básica capaz de atender às po-
pulações fixas e flutuantes no que se refere a 
abastecimento de água potável e coleta de re-
síduos sólidos; possuir expressivos atrativos 
turísticos, plano diretor de turismo e Conselho 
Municipal de Turismo.



TODO MUNDO FELIZ: 
Finlândia é o país mais feliz do mundo, Brasil é o 38º em ranking.
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Pelo quinto ano consecutivo, a Finlândia 
foi escolhida como o país mais feliz do 

mundo, seguida por Dinamarca, Islândia, 
Suíça e Holanda.

Com o mundo em estado de turbulência, 
precisamos de boas notícias. A ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) lançou a 10ª edição 
do Relatório Anual da Felicidade no Mundo, 
apenas alguns dias antes do Dia Internacional 
da Felicidade, comemorado no último dia 20 
de março. Pelo quinto ano consecutivo, a Fin-
lândia foi escolhida como o país mais feliz do 
mundo, com a Dinamarca em segundo lugar, 
seguida por Islândia, Suíça e Holanda. [O Bra-
sil aparece em 38º lugar].

O Relatório Mundial da Felicidade, que 
classifica a felicidade global em mais de 
150 países ao redor do mundo, é divulgado 
todos os anos pela Rede de Soluções para 
o Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas. Os estatísticos baseiam o ranking 
em dados da Gallup World Poll e vários ou-
tros fatores, incluindo níveis de PIB e ex-
pectativa de vida.

Com o mundo entrando no terceiro ano 
da pandemia, o relatório tem três áreas de 
foco em 2022: olhar para o passado; ob-
servar como as pessoas e os países estão 
se saindo diante da Covid-19; e olhar para 
frente para como a ciência do bem-estar 
provavelmente evoluirá no futuro.

A boa notícia é: o relatório deste ano 
encontrou um crescimento mundial notável 
em todos os três atos de bondade monito-
rados na pesquisa. “Ajudar estranhos, vo-
luntariado e doações em 2021 aumentaram 
fortemente em todas as partes do mundo, 

Vinhos, bacalhau e chocolates são os itens 
com os percentuais de impostos mais altos sobre 
o preço final dos produtos

Os tradicionais ovos de chocolate de Páscoa 
carregam aproximadamente 40% de tributos na 
composição de seu preço final. O valor é com-
posto por diferentes taxas, impostos e contribui-
ções. Se um ovo de chocolate custa R$ 100, por 
exemplo, cerca de R$ 40,00 vão para impostos.

O advogado tributarista Samir Nemer fez 
um levantamento que mostra que outros produ-
tos também comercializados nesta época do ano 
apresentam uma carga tributária elevada que, em 
alguns casos, corresponde a mais da metade do 
valor pago pelo consumidor. O ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o 
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e o 
imposto sobre importação são os que mais pesam 
no valor desses itens.

“No caso do ovo de Páscoa o Pis correspon-
de a 1,65%, o Cofins 7,60%, ICMS 18% e o IPI 
5%. Além disso 6,28% são referentes a taxas e 
alvarás de funcionamento. O que dá um total de 
38,53%”, explica Samir.

Além dos ovos, os tributos vão do coelho de 
pelúcia ao bacalhau. O brinquedo, que pode ser 

ESTÁ EXPLICADO:
Tributos representam quase 40% do valor dos ovos 

de Páscoa, mostra levantamento.

atingindo níveis quase 25% acima do perío-
do pré-pandemia”, diz John Helliwell, pro-
fessor da Universidade da Colúmbia Britâ-
nica e editor do WorldHappiness Report.

Algumas outras boas notícias, apesar da 
pandemia: “As emoções positivas como um 
todo permaneceram duas vezes mais fre-
quentes que as negativas”, diz Helliwell.De 
acordo com o relatório, ainda há muita con-
sistência ano a ano na forma como as pesso-
as avaliam suas vidas nos países mais bem 
classificados. Então, onde outros países caí-
ram na lista este ano? No relatório de 2022, 
os EUA ficaram em 16º lugar. Já o Canadá, 
no número 15. A França alcançou sua clas-

sificação mais alta até hoje, no número 20.
Além dos países mais felizes do mundo, 

o relatório também analisou os lugares onde 
as pessoas estão mais tristes. O Afeganistão 
foi classificado como o país mais infeliz do 
mundo, com Líbano, Zimbábue, Ruanda e 
Botsuana completando os cinco piores. O 
que faz a Finlândia tão feliz? “As pesquisas 
mostram que a alta classificação nessas pes-
quisas não é tanto sobre cultura. É mais so-
bre como as instituições de um país cuidam 
de seu povo – isso leva a classificações mais 
altas de satisfação com a vida”, diz Frank 
Martela, especialista da AaltoUniversity, fi-
lósofo e autor do livro “A Wonderful Life 

um presente, ou usado na decoração, tem 29,92% 
em tributos. Já o vinho importado (69,73%), o 
vinho nacional (54,73%) e o bacalhau importado 
(43,78%), que costumam fazer parte do cardápio 
da Sexta-Feira Santa, aparecem entre os itens 
com maiores cargas de impostos.

“De tudo que o Brasil produz, 33,9% do PIB 
vai para o Governo. Este é o maior nível da série 
histórica, iniciada em 2010. A alta reflete o fim 
dos incentivos fiscais implementados na pande-
mia e a recuperação econômica”, explica.

CONfIRA A TABELA COMPLETA:
•	 Vinho	importado	–	69,73%
•	 Espumante	nacional	–	57,90%
•	 Vinho	nacional	–	54,73%
•	 Bacalhau	importado	–	43,78%
•	 Chocolate	–	39,61%
•	 Colomba	pascal	–	38,68%
•	 Ovo	de	páscoa	–	38,53%
•	 Bombom	–	37,61%
•	 Cartão	de	Páscoa	–	37,48%
•	 Almoço	em	restaurante	–	32,30%
•	 Coelho	de	pelúcia	–	29,92%
•	 Azeite	–	22,57%
•	 Batata	–	18%

– Insights onFinding a Meaningful Expe-
rience” (sem edição em português). 

De acordo com outros especialistas da 
AaltoUniversity, com sede em Helsinque, 
outros fatores que contribuem para o su-
cesso deste pequeno país incluem planeja-
mento urbano inteligente, acesso a espaços 
verdes para reduzir o estresse e promover a 
atividade física, um sistema eficaz de tribu-
tação progressiva e fortes sistemas de saúde 
e educação.Curiosamente, a Finlândia faz 
fronteira com a Rússia, marcando uma rea-
lidade sombria em tempos de guerra: o país 
mais feliz ao lado de um dos mais infelizes. 
A Rússia ficou em 80º lugar na lista.

Os 20 PAísEs MAIs fELIzEs DO 
MUNDO EM 2022 sÃO:

1. finlândia
2. Dinamarca
3. Islândia
4.	 Suíça
5. Holanda
6. Luxemburgo
7. suécia
8. Noruega
9. Israel
10. Nova zelândia
11. Áustria
12. Austrália
13. Irlanda
14. Alemanha
15. Canadá
16. Estados Unidos
17. Reino Unido
18.	 República	Checa
19. Bélgica
20.	 França
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MUNDO PET

É bastante comum encontrar estabeleci-
mentos que comercializam ração para cães 
e gatos a granel. Muitos tutores optam por 
esse tipo de produto para testar se o animal 
vai gostar de um determinado sabor ou até 
mesmo para tentar economizar dinheiro. Po-
rém há riscos no consumo do alimento ven-
dido dessa forma.

GARANTIA 
A não ser que você conheça muito bem 

o grão da ração que o pet consome e já te-
nha comprado a embalagem fechada dela 
anteriormente, não terá como saber se o 
conteúdo que está em uma determinada 
embalagem é, realmente, compatível com 
o rótulo.

VALIDADE
Algumas lojas despejam os grãos em 

compartimentos plásticos. Dessa forma, não 
há como saber se aquela ração está dentro 
do prazo de validade ou se, por acaso, há 
grãos vencidos. A única forma de ter cer-
teza sobre isso é checando as informações 
na embalagem original do produto lacrado.

fALTA DE INfORMAÇÃO
No verso das embalagens de ração, o tu-

tor pode conferir a tabela nutricional do res-
pectivo alimento. A partir das informações 
contidas nela e na composição do produto, 
poderá fazer o balanço energético adequa-

É MELHOR PREVENIR:
Cinco motivos para não comprar ração a granel para o pet.

do para o seu animal de estimação, evitando 
servir porções maiores ou menores que a ne-
cessidade diária.

CONsERVAÇÃO 
A embalagem original é pensada para 

proteger os grãos dos fatores externos e 
deve ficar sempre fechada para conservar 
a qualidade do alimento. Ao ficaram ex-
postas nas lojas, algumas vezes em sacos 
abertos ou em potes sem tampas, as rações 
têm contato com variações de temperatura, 
luminosidade, a umidade e o ar ambiente.
Esses fatores contribuem para a oxidação de 
alguns nutrientes presentes na composição 
das rações, fazendo com que o animal não 
receba a nutrição adequada. 

HIGIENE 
Além da perda nutricional, outro fator de 

risco relacionado à exposição é que, depen-
dendo das condições de umidade e tempe-
ratura, fungos do ambiente podem se mul-
tiplicar e afetar as rações. Isso pode causar 
reações indesejadas no cão ou gato, como 
vômitos, diarreias e outros problemas.  Ou-
tro detalhe é que ração atrai alguns bichos, 
como ratos, baratas e moscas. 

Tudo isso pode afetar a saúde do pet que 
vai ingerir o produto.  À primeira vista, as 
rações a granel podem parecer um bom ne-
gócio, mas, na prática, podem se tornar o 
famoso “barato que sai caro”.

Detentos do regime semiaberto poderão 
cuidar de cães e gatos abandonados para 
melhora no processo de ressocialização.

O Estado de São Paulo resolveu adicio-
narcanis e gatis  nos presídios para que os 
presos em regime semiaberto possam ter uma 
boa relação entre eles e os animais e avan-
cem no processo de reintegração social.Dois 
centros de detenção do Estado de São Paulo 
já adotam esse processo. Nas cidades de Tre-
membé e Taubaté foram instalados canis e 
gatis que abrigam animais abandonados.

O objetivo é oferecer apoio ao Centro 
de Controle de Zoonoses (CCZ) que res-
gata os animais da rua e leva para os pre-
sídios, já castrados, vermifugados e vaci-
nados, proporcionando a ressocialização 
dos detentos por meio do contato e cuidado 
com os animais. Os presos ficam encarre-
gados de dar banho e tosa , alimentação e 
também precisam limpar o espaço após to-
das as atividades concluídas. E claro, o cui-
dado e carinho pelos animais está presente 
em todas as etapas.

Outro ponto, é que os detentos cuidam 
dos animais temporariamente, pois os pets 
são levados semanalmente para feiras de 
adoção responsável. E caso algum animal 
seja adotado, sua nova família ainda recebe 
uma casinha para seu novo pet, construída 
por presos de uma terceira penitenciária pau-
lista, localizada na cidade de Caraguatatuba.

Em nota, a Secretária da Administração 
Penitenciária disse que “os sinais de melho-
ra na questão emocional são percebidos tan-
to nos cães e gatos, como nos presos”. 

“Alguns dos felinos abrigados no gatil 
já estavam nos arredores do presídio, mas 
eram agressivos, arredios e não interagiam 
com as pessoas. Agora, sob os cuidados dos 
detentos, já estão mais dóceis, menos agi-
tados e aceitando a presença humana com 
mais naturalidade”, e ainda destaca uma 
mudança visível no comportamento dos 
internos. “Até mesmo os presos que traba-
lham em outras frentes na unidade demons-
tram afeto pelos animais”, defende o diretor 
do CDP de Taubaté, Claudio José do Nasci-
mento Brás.

VOCÊ SABIA?

Prisões de SP receberão cães e gatos 
abandonados para presos cuidarem.
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TIRANDO SUA DÚVIDA: 

Fiz um Pix por engano, e agora?
Veja como resolver o problema.

Não dá para negar que o Pix já se tor-
nou um dos meios de pagamento favorito 
dos brasileiros. Tanto é que o sistema cria-
do pelo Banco Central (BC) em outubro de 
2020 já é o maior do país. 

Para ter uma ideia, nove em cada dez pe-
quenos negócios já adotaram o sistema de 
pagamentos instantâneos, que conta com a 
aprovação da grande maioria da população: 
85%, segundo um estudo da Febraban (Fe-
deração Brasileira de Bancos).

Entretanto, muitos ainda podem ter dú-
vidas de como agir para resolver certas situ-
ações, como receber ou fazer uma operação 
por engano, por exemplo.

Enviei um Pix para a pessoa errada,
vou perder o dinheiro?

Depende. O Banco Central informa que 
é possível cancelar uma operação feita por 
engano, desde que o pagamento em questão 
ainda não tenha sido confirmado pelo seu 
banco.Em todo o caso, é preciso agir rápi-
do, já que a liquidação de transações por 
Pix costumam ocorrer em poucos segundos 
após o pagamento.

A boa notícia é que quem recebeu o va-
lor pode devolver o dinheiro. A dica é tentar 
identificar o recebedor por meio dos dados 
da sua chave. Se for um celular, por exem-
plo, é possível tentar entrar em contato para 
solicitar a devolução do dinheiro.

Em todo o caso, ainda há a opção de bus-
car o banco onde a operação foi realizada 
para relatar o seu caso. Dessa forma, a pró-

pria instituição pode entrar em contato com 
quem recebeu a transferência por Pix.No 
fim, se ainda assim o problema não for re-
solvido, a última alternativa é juntar provas 
sobre o ocorrido e procurar reaver o valor 
na Justiça.

O que fazer se receber um Pix errado
Como mencionamos antes, a recomen-

dação, inclusive da própria Febraban, é 
buscar contato com quem enviou o dinheiro 
para efetuar a devolução. Vale ressaltar que 
não devolver o valor pode resultar em pro-

CHIADEIRA GERAL:
 Usuários reclamam de mudanças do WhatsApp Web.

Nos últimos dias o WhatsApp Web passou 
por atualizações. No entanto, as mudanças na 
versão web do WhatsApp não estão agradando 
os usuários. No Twitter, usuários reclamaram 
sobre lentidão da página, sumiço de histórico 
de conversas e erro ao enviar mensagens. Nos 
últimos dias, o aplicativo ficou entre os assun-
tos mais comentados do Twitter.

Aos poucos, o WhatsApp está liberando 
para os usuários um recurso que dispensa a 
necessidade de celular para acessar a versão 
web do app. Desde julho de 2021, a nova 
função tem sido testada, e agora, está che-
gando para a maioria dos usuários.

O qUE MUDA?
Com a atualização, os usuários podem 

enviar e receber mensagens mesmo que o 
celular esteja desconectado. A plataforma 
poderá ser acessada em até quatro compu-
tadores e funcionará de forma independente 
em cada um deles.  Além disso, alguns re-

blemas judiciais e até a aplicação de certas 
penalidades.

Reforço	contra	fraudes
Pensando em maneiras de blindar o sis-

tema de pagamentos lançado em novem-
bro de 2020, o Banco Central incluiu duas 
novidades no Pix: o Bloqueio Cautelar e o 
Mecanismo Especial de Devolução. O Blo-
queio Cautelar permite que o banco respon-
sável pela sua conta possa efetuar bloqueios 
preventivos em casos de suspeita de fraude, 
que podem ficar ativos por até 72 horas.

A medida permite que a instituição faça 
uma análise mais profunda de fraude, o que 
aumenta a chance de recuperar o dinheiro 
das vítimas em caso de golpe, por exemplo.  
Já o Mecanismo Especial de Devolução, ou 
MED, entra em ação quando uma pessoa faz 
um Pix e logo em seguida se dá conta de que 
foi vítima de um golpe.

Nesse tipo de situação, é preciso regis-
trar um boletim de ocorrência e avisar o 
ocorrido ao seu banco o quanto antes, seja 
pelo SAC, ouvidoria ou chat. 

O banco da vítima, então, notifica a insti-
tuição que está recebendo a transferência para 
bloquear os recursos recebidos. No fim, se o 
crime for identificado, a instituição de destino 
devolve o dinheiro.  O MED, entretanto, não 
é um mecanismo de reversão de pagamentos. 
O recurso não se aplica caso o usuário faça 
um Pix por engano ou para desfazer uma 
compra, por exemplo, informa o BC.

Dicas para não errar uma
operação	por	Pix

Fique atento aos dados mostrados na 
tela. O Banco Central recomenda atenção 
redobrada ao incluir a chave ou ao utilizar 
o Pix via código QR. Tenha em mente que 
o aplicativo do banco indica antes de con-
firmar a transação as informações de quem 
vai receber os valores.  Nesse momento, é 
necessário verificar se todos os dados estão 
de acordo. Dessa maneira, além de evitar 
cair em armadilhas, fica mais difícil enviar 
pagamentos por engano para terceiros.

cursos foram retirados por não serem mais 
compatíveis com a atualização do app. São 
eles: listas de transmissão, envio e recebi-
mento de mensagens para seu próprio nú-
mero e pacotes de figurinhas sincronizadas 
do telefone para o dispositivo vinculado.

RECLAMAÇõEs
Uma das reclamações mais frequentes 

é que a página demora para baixar as men-
sagens. Os usuários dizem que depois que 
a página é aberta, o histórico com as men-
sagens enviadas pelo celular anteriormen-
te não aparece. “Essa nova atualização do 
Whatsapp web é muito muito ruim, isso é um 
absurdo. Pensamos que ia melhorar a ago-
ra ficamos meia hora esperando carregar”, 
afirmou um usuário, no Twitter.Os usuários 
alegam também que há demora para enviar 
e receber mensagens, aparecendo a seguinte 
notificação: “Aguardando mensagem. Essa 
ação pode levar alguns instantes”.

O qUE DIz O WHATsAPP
Em comunicado, o WhatsApp disse 

que está ciente dos problemas enfrentados 
pelos usuários e que está trabalhando em 
melhorias. “A manutenção do suporte para 

visualização de links no WhatsApp Web, de 
localização em tempo real em dispositivos 
vinculados e melhor sincronização de chats 
excluídos entre dispositivos também está 
em curso”, disse a empresa.
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Conheça os riscos que você está correndo 
ao receber seu salário por fora.

Receber o salário por fora é uma manei-
ra muito comum em que grande parte das 
pessoas aderem a possibilidade, contudo, 
receber parte do que você de fato recebe 
por fora pode lhe causar alguns problemas 
a longo prazo.

Por exemplo, João foi contratado para 
receber um salário de R$ 3.000, contudo, no 
seu contracheque vem anotado que o salá-
rio é de R$ 1.500, assim os outros R$ 1.500 
o funcionário recebe por fora em dinheiro 
pelo seu chefe.

Olhando em primeiro momento assim, 

pode parecer que isso não é um problema, con-
tudo, essa prática pode lhe prejudicar no longo 
prazo e você nem ao menos se tocar sobre isso.

Prejuízos	de	receber	o
salário por fora

Inicialmente podemos apontar sobre 
cinco prejuízos que o trabalhador pode ter 
ao receber o salário por fora, e nós vamos 
descobrir quais são a partir de agora!

Redução	no	valor	do	seguro
desemprego

Quando o trabalhador é demitido sem 
justa causa, o valor do seguro-desemprego 
é calculado com base nos três últimos salá-

rios que constam na folha de pagamentos 
do empregado.

Sendo assim, o trabalhador que recebe 
o salário por fora terá o seguro-desemprego 
concedido com base no valor que recebia no 
contracheque e não com o valor total do sa-
lário que recebia.

fundo de Garantia menor
Outro ponto negativo para o trabalha-

dor é que no final do contrato de trabalho, 
o mesmo terá valores muito menores nas 
contas do FGTS.

Isso porque em regra o empregador deve 
recolher 8% do salário bruto do trabalhador 
nas contas do Fundo de Garantia, sendo as-
sim, o empregador depositará somente os 
8% daquilo que está no contracheque e não 
do salário total.

Contribuição	menor	para	o	INSS
A contribuição do INSS é calculada com 

base no salário registrado do empregado. 
Através do desconto feito ao INSS é que o 
trabalhador poderá receber benefícios como 
auxílio-doença, auxílio-doença, salário-ma-
ternidade e aposentadorias.

Dessa forma, o trabalhador será extre-
mamente prejudicado por terá contribuído 
ao INSS com um valor menor do que de fato 
recebe, sendo assim, na hora de solicitar al-
gum auxílio ou mesmo uma aposentadoria o 
trabalhador poderá receber muito menos do 
que tinha direito se todo o salário fosse pago 
formalmente.

O Congresso Nacional, em breve, deve 
ser pressionado para aprovar o limite de 

faturamento do MEI e do Simples.

Atualmente, tramita no congresso o 
Projeto de Lei (PL) que amplia o limite de 
faturamento do MEI e demais empresas do 
Simples Nacional. A ideia é aumentar o li-
mite do simples de R$ 4,8 milhões para R$ 
8,47 milhões, ao ano. O maior objetivo da 
proposta, é permitir que mais empresas no 
regime de tributação mais simplificado. Isto 
porque, muitos empreendedores estariam 
freando o crescimento de seus negócios, 
para evitar que saiam do Simples Nacional. 

Em defesa do projeto (PL 108/2021), 
estão deputados e senadores que integram a 
Frente Parlamentar do Empreendedorismo, 
além é claro das associações empresariais as 
quais devem adotar ações para pressionar o 
congresso, a decidir a favor do texto. 

Além disso, o projeto ainda conta com o 

apoio do Ministro da Economia, Paulo Gue-
des. Ademais, outros defensores de dentro 
do governo, apoiam o aumento do limite do 
Simples para, ao menos, R$ 6 milhões, fren-
te aos atuais R$ 4,8 milhões, todavia, ainda 
nada oficial sobre o assunto...

Por sua vez, ainda há uma resistência 
por parte da Receita Federal e dos governos 
estaduais, em decorrência da preocupação 
com o impacto que a proposta pode trazer 
para as arrecadações tributárias. 

Se	aprovado	o	PL,	como	fica	o	limite
de faturamento do MEI?

Além da alteração no Simples, o texto 
também prevê um reajuste no faturamento 
permitido ao microempreendedor individual 
(MEI), e a microempresas. Veja o que muda, 
mediante a aprovação da proposta. 

No caso do MEI: o limite referente a re-
ceita bruta anual passaria dos atuais R$ 81 
mil para R$ 142 mil;

Verbas rescisórias, 13º salário
e férias com valor menor

As verbas rescisórias, como o aviso pré-
vio, o cálculo de férias e do 13º salário são 
calculados com base na remuneração cons-
tante no contracheque do empregado, sendo 
assim, quem recebe o salário por fora terá 
um valor bem menor das verbas rescisórias 
para receber ou ainda de 13º salário e férias.

Reclamação	trabalhista
O recebimento do salário por fora pode 

gerar ao fim do contrato uma insatisfação 
para o trabalhador, o que poderá acarretar 
em uma reclamatória trabalhista para rece-
ber tudo o que de fato deveria receber for-
malmente.

Sendo assim, esse é um problema que a 
empresa poderá enfrentar, e o que parecia van-
tajoso no começo, pode significar uma grande 
dor de cabeça para a empresa que poderá pagar 
todas as tributações, contribuições, juros, cor-
reção monetária, custos com honorários advo-
catícios, de perícia, dentre outros.

Já sentiu em algum momento que você 
pode estar sendo passado pra trás pelo seu 
chefe ou pela empresa que te induz a aceitar 
situações irregulares no trabalho?

Sua dúvida é a mesma de milhares de 
pessoas. Mas saiba que a partir de agora 
você terá resposta para todas as suas dúvidas 
trabalhistas e saberá absolutamente tudo o 
que acontece antes, durante e depois de uma 
relação trabalhista.

VOCÊ ESTÁ NO PREJUÍZO: 

Salário por fora, veja os riscos que você está 
correndo ao receber dessa maneira.

MEI:  
Limite de faturamento da modalidade irá aumentar, em 2022?

No caso de microempresas: o limite re-
ferente a receita bruta anual passaria dos 
atuais R$ 360 mil para R$ 847 mil. 

Quando	as	mudanças	começam	a	valer?
Para entrar em vigor, a proposta deve 

passar pela aprovação em todas as casas que 
compõem o Congresso Nacional, no caso, 
receber um parecer favorável na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal. Por 
fim, o texto ainda precisa da sanção presi-
dencial, para, de fato, começar a valer. 

Por sua vez, o relator do projeto,deputado 
Marco Bertaiolli (PSD-SP), afirmou que a ban-
cada vem trabalhando bastante para aprovar as 
mudanças na Comissão de Finanças e Tributa-
ção da Câmara, ainda neste mês de abril. 

Bertaiolli se mostra confiante em rela-
ção à aprovação do texto substitutivo ainda 
em 2022. “Eu vou trabalhar muito para isso. 
Nós vamos fazer uma campanha forte no 
Brasil inteiro”, afirmou o deputado.
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MARÍLIA CENTENÁRIA

Aqui não existe nada de novo, apenas 
um farol na mente de nossos administra-
dores que precisam de conscientizar da im-
portância da vontade politica para se fazer 
alguma coisa. Quando citamos que não há 
nada de novo, somos transportados ao ano 
de 2007 quando o extinto CAMOM (Conse-
lho das Associações de Moradores de Marí-
lia ) detectando as dificuldades da farmácia 
municipal de Marília, começou a esboçar 
um projeto de hortas comunitárias em terre-
nos baldios existentes nos bairros de nossa 
cidade para o plantio de plantas medicinais 
e também claro, de hortaliças. 

Antes, precisamos nos remeter ao ano 
de 2003, quando foi criado em Marília a 
Farmácia de Manipulação FitoSaúde, uma 
unidade da Secretaria Municipal de Saúde 
de Marília, que oferecia apoio para a de-
manda de produtos farmacêuticos da rede 
pública.na época com a produção de quatro 
produtos, todos fitoterápicos. Tudo se ini-
ciou com uma importante Parceria entre o 
Consulado Japonês no Brasil e a Prefeitura 
de Marília.

A Farmácia chegou a atender quase 
15 mil prescrições (receitas médicas) por 
mês. O medicamento mais produzido era 
o omeprazol 20 mg, com 160 mil cápsulas 
por mês. As pomadas para assaduras tam-
bém se destacam, com 2,5 mil por mês.A 
FitoSaúde também já chegou a garantir a 
produção de mais de mil frascos de xarope 
de própolis, guaco e mel, ajudando a suprir 
estoque e reduzir custos com medicamen-
tos na rede municipal de saúde, ou seja; em 
uma época de doenças respiratórias graves 
e pandemias, caso estivesse em pleno va-
por teria sido de crucial importância para 
casos mais leves. 

Ocorre que, com o passar dos anos, 
Farmácia Municipal que chegou a ser uma 
solução, está praticamente fechada e in-
viabilizada onde uma das principais justi-
ficativas é a FALTA DE INSUMOS. Uma 
produção que chegou a ultrapassar a casa de 
42 itens, entre medicamentos fitoterápicos e 
alopáticos. Equipe que já contou com dois 
farmacêuticos, três auxiliares de escrita, um 
auxiliar de serviços gerais e três estagiários. 
E hoje, como está ????

Mais uma vez, A MARILIA CENTE-
NÁRIA entre em cena e novamente focan-
do o CENTENÁRIO DE MARÍLIA (2029), 
onde a grande pergunta que fica é: “ ESTA 
É A CIDADE QUE QUEREMOS ? 

No último dia 30 de março, a sempre 

das entidades comunitárias e igrejas para a 
produção não só de hortaliças, mas, também 
de plantas medicinais para serem utilizadas 
em nossa farmácia municipal. TEMOS UM 
TESOURO NA MÃO, mas, os governantes 
preferem participar de licitações, comprar 
ao invés de produzir boa parte dos medica-
mentos populares e com isso deixar a popu-
lação até sem remédios. 

É inadmissível chegar em uma farmácia 
e não encontrar DIPIRONA, OMEPRA-
ZOL e outros que poderiam estar em ple-
na produção em NOSSA FITO-SAÚDE, 
que parece estar na UTI. Necessitamos de 
uma ação mais ousada da gestão que se diz 
expertise para com uma simples iniciativa 
amenizar ao mesmo tempo, as reclamações 
com terrenos baldios, falta de medicamen-
tos populares, a fome e a geração de empre-
go e renda. 

O PROJETO HORTA SOLIDÁRIAidea-
lizado pelo CAMOM  e agora atualizado e la-
pidado pela MARILIA CENTENÁRIA , não 
só transforma terrenos públicos e particulares 
em hortas comunitárias, mas, também visa 
melhorar a precária situação dos habitantes 
das áreas periféricas através de projetos sus-
tentáveis de agricultura urbana, baseados em 
processos de produção orgânica.

Indo mais além, apresentar uma metodo-
logia para a construção de estufas agrícolas 
mais baratas do que o método tradicional que 
utiliza materiais nobres e mais caros como 
alumínio e ferro galvanizado. A utilização 
de materiais alternativos permite baixar em 
até 50% os custos e os resultados continuam 
excelentes. Sem preocupação com o clima, 
as estufas garantem a safra o ano todo, inde-
pendente das estações e das variações climá-
ticas. Com as estufas e as técnicas de produ-
ção de cultivos protegidos fica assegurada a 
renda dos participantes do projeto. Por um 
outro lado, o paisagismo da cidade muda ra-
dicalmente de forma positiva. 

Para nós, é um desperdício ter uma es-
trutura como a FITO-SAÚDE praticamente 
abandonada sem qualquer iniciativa da ad-
ministração municipal. Mapeamento toda a 
cidade é possível um PROJETO MARAVI-
LHOSO com a implantação de pelos menos 
15 hortas experimentais pela cidade em uma 
primeira etapa, aumentando gradativamen-
te. OS RESULTADOS à médio prazo serão 
inquestionáveis. PROJETO HORTA SOLI-
DÁRIA, o que falta é vontade política para 
fazer. AO INVES DE ARREGAÇAR AS 
MANGAS, se faz necessário colocar a MÃO 
NA MASSA, ou melhor, NA TERRA.

PROGRAMA HORTA SOLIDÁRIA:
Mais do que mudar o paisagismo, precisamos buscar 
soluções alternativas para a falta de medicamentos, o 

combate a fome e a geração de emprego e renda.

unida comunidade do Jardim Julieta anun-
ciou um belíssimo trabalho denominado-
Projeto Social “Sangue Bom - Terrão da 
Quebrada”. 

“Tínhamos uma imensa área ociosa em 
nosso bairro, ocupada pelo mato alto e des-
cartes clandestinos de lixo. Sofríamos com 
doenças respiratórias e constantemente en-
contrávamos escorpiões em nossas casas. 
Assim, passamos a entender que a popula-
ção tinha parcela de culpa nesta situação, 
pelo fato de jogar lixo indevidamente nesta 
área, e para piorar, ateavam fogo nestes ma-
teriais. Agora, estamos organizando nossa 
horta comunitária que será voltada para a 

sustentabilidade, onde plantaremos sem uso 
de agrotóxicos, utilizando a compostagem, 
e toda produção será trocada por óleo de co-
zinha usado ou materiais de reciclagem, de 
forma a trabalharmos a educação ambiental 
dos moradores da nossa região, incentivan-
do-os a colaborar com os cuidados ambien-
tais.” afirmou Thiago Felipe de Campos, 
coordenador do Projeto Social.

A ilustração do que já está acontecendo 
e que chegou a despertar um apoio parcial 
de algumas secretarias é o exemplo do que é 
possível fazer em toda a cidade. O PROJE-
TO HORTA SOLIDÁRIA contempla as 4 
regiões da cidade, mas, com envolvimento 
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SAÚDE E BEM ESTAR

Cogumelos e vegetais coloridos ajudam a 
preservar funções cognitivas.

Não é segredo para ninguém que a base 
da boa saúde é uma dieta saudável. Mas evi-
dências recentes mostram que determinados 
alimentos podem impactar diretamente na 
saúde do cérebro e no bem-estar mental. A 
mais recente delas, de um estudo que será 
publicado na edição de novembro da revis-
ta científica JournalofAffectiveDisorders, 
revelou que a ingestão de cogumelos, por 
exemplo, como champignon e o shitake, está 
associada à redução do risco de depressão.

Trabalhos anteriores já haviam associa-
do o consumo do fungo à diminuição do 
risco de câncer e morte prematura. Agora, 
pesquisadores da Penn StateCollegeof Me-
dicine, nos Estados Unidos, descobriram 
mais um benefício dos cogumelos, após 
analisarem dados do regime e da saúde men-
tal de mais de 24 mil adultos americanos, 
coletados entre 2005 e 2016. Os resultados 
mostraram que aqueles que comiam esses 
alimentos tinham menor probabilidade de 
desenvolver o transtorno, em comparação 
com as pessoas que não tinham esse hábito.

Os cogumelos contêm vários compos-

Estudos mostram como opções alimentares 
afetam a saúde do cérebro.

de o brasileiro incluir o cogumelo na sua 
alimentação diária, o que ainda não é uma 
prática muito comum — diz o nutrólogo e 
médico do esporte Eduardo Costa Rauen, 
professor da pós-graduação de nutrologia 
do Hospital Israelita Albert Einstein.

Os pesquisadores não observaram uma 
relação entre a quantidade e os benefício. 
Eles identificaram que quem consumiu co-
gumelos teve menos riscos em relação aos 
que excluíram o alimento da dieta.

Um segundo estudo, publicado na Cli-
nicalNutrition, chegou a conclusões seme-
lhantes, mas desta vez com frutas e vegetais, 
e em porções quantificadas. Pessoas que 
comeram pelo menos 470 gramas diários 
desses alimentos apresentaram níveis de 
ansiedade 10% mais baixos do que aqueles 
que consumiram menos de 230 gramas des-
ses itens.

Acredita-se que os nutrientes presentes 
nesses alimentos, como vitaminas, mine-
rais, flavonoides e carotenoides, são um fa-
tor de influência positiva. Essas substâncias, 
em especial os flavonoides, responsáveis 
pelas cores vibrantes de alimentos de ori-
gem vegetal, têm efeito anti-inflamatório e 
antioxidante.

MASSAGEM BUCAL:

Tudo sobre a prática queridinha do momento. 

Fazer massagens na região da boca ajuda 
com a flacidez e aumenta a produção de 

colágeno no rosto. 

Massagem linfática, massagem ayurvédi-
ca, massagem facial… hoje em dia, podemos 
encontrar modalidades para relaxar qualquer 
parte do corpo. Que tal uma massagem bucal? 
Sim, é isso mesmo. Parece que a nova onda é 

fazer massagem na região da boca – e os bene-
fícios, ao que tudo indica – são ótimos! 

O que deixou a prática famosa foram suas 
adeptas, como MeghanMarkle. Os movi-
mentos foram desenvolvidos pela expert em 
beleza francesa JoëlleCiocco e geram desde 
expressões mais relaxadas até uma pele mais 
macia, assim como reduz a tensão da região. 

BENEfíCIOs DA
MAssAGEM BUCAL 

“A massagem bucal é uma técnica que 
pressiona os tecidos da região da gengiva e do 
maxilar, a fim de aprimorar o contorno facial 
e ainda aliviar a tensão. Sendo assim, em ter-
mos de saúde,pode melhorar quadros de bru-
xismo e enxaqueca. A região tratada é aquela 
localizada na região inferior do rosto, interna e 
externamente”, explica o dermatologista Ales-
sandro Alarcão, membro da  Academia Ame-
ricana de Dermatologia. 

COMO é fEITA  
O processo pode ser um pouco desconfor-

tável, já que é feita por um profissional, apli-
cando pressão em pontos da parte interna da 
boca nos quais raramente mexemos no dia a 
dia. É uma prática realizada com o auxílio de 
luvas cirúrgicas, materiais sem corantes, óleos 
minerais ou parabenos

tos, incluindo vitamina B12, fator de cresci-
mento nervoso (chamado BDNF), além de 
antioxidantes e agentes anti-inflamatórios. 
Entre essas substâncias, a ergotioneína, um 
poderoso antioxidante que pode proteger 

contra danos às células e tecidos do corpo, 
presente em grande quantidade nesses fun-
gos, seria o principal responsável pelo efei-
to protetivo na saúde mental.

— Esse estudo reforça a importância 

“É comum os pacientes relatarem uma 
sensação leve de incômodo pós-tratamento, 
algo semelhante a sensação de um treino pesa-
do de musculação, afinal, é um tipo de exercí-
cio muscular para o rosto”, explica o médico.  

Aliás, para os resultados serem realmente 
satisfatórios, é preciso constância, assim como 
fazemos com as atividades físicas na acade-
mia. “Em suma, o fortalecimento dos múscu-
los periorais e dos músculosda região do mo-
díolo, entre outros, ajudam no efeito lifting e 
na melhora da flacidez”, continua.  

MAssAGEM BUCAL E PRODUÇÃO
DE COLÁGENO 

É comum quem fala sobre massagem bu-
cal também falar sobre produção de colágeno. 
E, sim, esse mito é, na verdade, um fato. “A 
massagem facial promove o relaxamento local, 
melhora a circulação sanguínea e a oxigenação 
do tecido,  estimulando e contribuindo, desta 
forma, para a produção de colágeno e elastina”, 
explica a Dra. Larissa Oliveira, membro da So-
ciedadeBrasileira de Dermatologia. 

Mas, antes de sair comemorando e fazendo 
massagens na boca a cada momento livre, vale 
o reforço de que essa produção é em pequena 
quantidade. Para, de fato, aumentar a produção 
de colágeno, um estímulo mais adequado seria o 
uso de bioestimuladores de colágeno injetáveis. 

MAssAGEM CAsEIRA
COM GUA sHA 

A ferramenta de massagem facial se tornou 
muito famosa nos últimos anos, e é utilizada 
para “deslizar” na pele do rosto e revigorar 
o fluxo sanguíneo, redirecionando a energia. 
Acredita-se que o seu uso com frequência 
proporciona um lifting natural. “E há estudos 
que afirmam que essa ferramenta estimula a 
microcirculação para a porção tratada do ros-
to, auxiliando deste modo na melhora da dor 
muscular local e distal”, diz o Dr. Alessandro. 

Vale lembrar que ela não traz resultados tão 
satisfatórios que a massagem feita por um profis-
sional, até por focar apenas no tecido externo da 
face. Para quem quiser adotar e manter as mas-
sagens faciais, com a ajuda de uma guasha ou de 
um roller, pode seguir as dicas abaixo (e aprovei-
tar os resultados, ainda que mais suaves!): 

1. Lave bem as mãos. 
2. Aqueça de 3 a 5 gotas de óleo ou sérum 

facial entre as palmas das mãos e aplique na 
pele usando os dedos médio e anular. Faça 
movimentos circulares suaves, porém vigoro-
sos e para cima, iniciando da base do pescoço, 
depois dê sequência para o nariz, têmporas e 
bochechas.   

3. Finalize com movimentos suaves para 
cima e para fora, vindo do centro do rosto. 
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DESCUBRA COMO ACESSAR:

Você conhece a sorte do seu signo?

Desde os tempos mais remotos, o ho-
mem busca por objetos e rituais com a fina-
lidade de protegê-lo das energias negativas e 
da falta de sorte. Porém, com a ajuda da As-
trologia, é possível descobrir em que aspec-
to cada signo tem sorte e acessá-la apenas 
por meio do autoconhecimento. Você sabe 
qual é a parte mais iluminada do seu signo?

Os signos do zodíaco dizem muito sobre 
a personalidade de cada um. Você já teve, 
por exemplo, a sensação de ler as caracte-
rísticas do seu signo e se ver naquelas pala-
vras? Se sim, fique sabendo que o Universo 
pode ajudá-lo ainda mais ao revelar a me-
lhor parte do seu signo e como ela pode lhe 
trazer sorte.

ÁRIEs
Esse signo tem muita fé em si mesmo. 

Tem tanta confiança nele e no que faz que se 
acha, também, merecedor da confiança dos 
outros. E ele está certo, viu? A chave para a 
sorte do ariano é acreditar na sua capacida-
de. Quanto mais confiante você estiver, mais 
atrai coisas boas.

TOURO
Os taurinos têm confiança nos próprios 

talentos e na capacidade de fazer dinheiro. 
Muitas vezes, terão muita sorte em ganhar 
dinheiro de forma fácil. Mas, mesmo se não 
tiver muito capital, não deixará de ambicio-
nar, e isso é algo essencial para atrair a sorte. 
Taurinos são extremamente capazes de che-
gar longe e subir na vida. Sua sorte vem da 
sua própria confiança.

GêMEOs
Eles sabem que falam e se comunicam 

muito bem e irão se apoiar nisso. Conside-
ram-se muito cultos e inteligentes. O gemi-
niano confia tanto na sua comunicação que 
sabe que é isso o que vai fazer com que ele 
seja reconhecido também. É bem informa-
do, divertido e convincente. Sua sorte está 
na própria palavra. Escreva, leia, cante, ensi-
ne e tenha uma vida muito abençoada.

CâNCER
Esse signo confia na função que tem 

dentro da família. Sabe que é um bom fi-
lho, um bom pai ou uma boa mãe, um bom 
irmão. O seu alicerce é a sua casa. Preci-
sa de uma casa ampla e muito confortável 
para viver, pois ali habitará também a sua 
confiança. Seja seu próprio lar, canceriano. 
Acolha-se para viver em paz.

LEÃO
Leoninos têm muita sorte no jogo e tam-

bém no amor! São pessoas muito generosas 
com quem eles gostam. Sentem muita alegria 
com as coisas que constroem e fazem. Con-
fiam bastante em sua parte criativa e não têm 
dificuldade nenhuma em se expressar. Este-
ja sempre fazendo aquilo que lhe faz bem, 
Leão. Você merece todo amor que oferece.

VIRGEM
Eles são ótimos cuidadores, tanto das 

pessoas, como do trabalho, dos amigos e, 
até mesmo, dos animais. Sabem controlar 
e analisar todas as situações. Só não se es-
queçam de cuidar também de si mesmos, 
virginianos. Enxergam as coisas de uma 
forma que ninguém mais vê. Todos que-
riam ter a sorte de ter uma visão virginiana 
como a de vocês.

LIBRA
Os librianos sabem olhar e percorrer 

por todos os cenários da vida. Sentem que 
merecem do mundo o melhor, pois é justo 
que todos também mereçam. Logo, por que 
não seria da mesma forma para eles? Por 
isso, esperam sempre que a vida leve os 
prazeres a eles. A esperança vem sempre 
do lado de fora. Libra acredita na justiça 
e na humanidade e é isso o que o torna tão 
especial. Isso não quer dizer que ele vai se 
deixar ser feito de bobo. O libriano sabe 
muito bem que nem todo mundo age de 
boa-fé, mas nunca perde a esperança. Afi-
nal, se todos fossem como você, o mundo 
seria um lugar bem melhor.

EsCORPIÃO
Eles gostam das coisas ocultas e de sa-

ber o que ainda não está visível. Por isso, 
agem muito pela intuição e são super in-
tensos. Quando acreditam em algo, creem 
quase que cegamente naquilo. O que eles 
sentem já é o suficiente para ser uma ver-
dade. Escorpião sabe do que ninguém tem 
conhecimento e possui uma intuição que 
nenhum outro signo tem. Essa é a gran-
de dádiva do escorpiano. Enquanto todos 
olham para um lado, ele está olhando para 
o outro e descobrindo uma nova face da 
vida. O grande poder de Escorpião é não 
olhar apenas com os olhos, mas também 
com o coração. Quanto mais conectado 
com sua própria intuição, mais sorte ele 
terá em qualquer área da vida.

sAGITÁRIO
São pessoas que têm horizontes am-

plos e gostam de viajar e trocar experi-
ências culturais. O sagitariano confia que 
o seu conhecimento é a sua bússola. Sa-
gitário é um nômade por essência. Com 
um alto poder filosófico, a mente sagita-
riana nunca para e está sempre em bus-
ca de perguntas, pois sabe que ninguém 
possui todas as respostas. Seu verdadeiro 
caminho para a sorte e o sucesso é ser um 
eterno questionador da vida.

CAPRICóRNIO
A melhor pessoa para traçar objetivos 

e trilhar tudo o que traçou é o capricornia-
no. Ele é ótimo, inclusive, para motivar 
outras pessoas a seguirem seu próprio ca-
minho. Sabe como mostrar a confiança de 
que entende o que está fazendo, podendo 
ser capaz de motivar uma equipe inteira. 
Portanto, quem é do signo de Capricórnio, 
tem muita chance de ocupar cargos de li-
derança, até porque os capricornianos são 
pessoas que têm bastante sorte e muitos 
contatos, e precisam ocupar um espaço res-
peitável, inclusive para trabalhar sua auto-
confiança. Ninguém é tão dedicado como 

eles. Muitos os vêem como verdadeiros 
portos seguros e todos querem estar perto 
das pessoas desse signo. Sua sorte está na 
liderança e na capacidade de organização. 
É nesse espaço que ele brilha. E pode ter 
certeza: sua luz é radiante.

AqUÁRIO
Eles estão sempre ligados a questões 

maiores, a tudo que é social e que envolve 
os outros. O maior patrimônio que o aqua-
riano tem são os amigos. Ele sabe dividir 
exatamente quem são os íntimos, colegas 
ou apenas conhecidos, mas sabem tratar 
todos muito bem e sua aura social é bas-
tante transparente. Eles valorizam muito as 
conexões com as pessoas. Aquário, esteja 
rodeado por pessoas que lhe fazem bem, 
e, principalmente, nunca perca a espiri-
tualidade. Assim como você consegue se 
conectar muito facilmente com os outros, 
a conexão divina também é a sua grande 
dádiva. Lembre-se: sua alegria vem dos 
outros e sua paz vem do próprio espírito. 
Desde o dia de seu nascimento, você já es-
tava alinhado ao caminho da luz e a vida 
já lhe tinha prometido sorte, abundância e 
muita proteção.

PEIXEs
Por fim, Peixes sempre sente que 

possui uma proteção divina, superior e 
espiritual. Para ele, a verdadeira riqueza 
não é e nunca será material. Tudo está 
ligado ao campo espiritual, de acordo 
com os piscianos. São muito intuitivos, 
fantasiosos e sonhadores. Sua felicida-
de não está nesse mundo, mas sim em 
algo muito maior. Por isso, Peixes é 
sinônimo de amor incondicional. Nin-
guém tem um coração tão grande quanto 
o deles. Ninguém sente como eles. Ser 
pisciano, em essência, já é símbolo de 
sorte. Esse signo é um verdadeiro amu-
leto. Portanto, tenha sempre alguém do 
signo de Peixes ao lado e veja como a 
vida ficará mais bela.
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COzINHA DA VÓ OLINDA

Confira as dicas de Receitas para o seu almoço de Páscoa, 
segundo a cozinha gourmet da casa de carnes Boizão.

PERNIL AssADO COM MEL E 
LARANJA

Laranja, Mel e Shoyu, poderia fazer parte 
de um prato asiático mas vai por mim, a ma-
rinada deste pernil assado com mel e laranja 
vai deixar sua casa perfumada nesta páscoa!

O ideal é que o pernil passe um bom tem-
po marinando.Eu comprei meu pernil desos-
sado e congelado, coloquei ele 24 horas antes 
de assar na marinada e deixei na geladeira.
Enquanto descongelava a carne somava os 
sabores do tempero!

O shoyuachei que iria penetrar e marcar 
demais, pelo contrario, é a laranja que reina 
no sabor! Ele ajuda dar o tom! No entanto, 
atente-se ao shoyu. Escolha de preferência 
um shoyu menos agressivo, com pouco só-
dio, isso faz toda a diferença!

Por fim, servi sobre rodelas de laranja 
que deu um charme ao assado na mesa!

É uma receita que, com toda a certeza, 
vai impressionar a todos na ceia de natal. Por 
aqui ela faz muito sucesso e eu, particular-

mente, adoro essa mistura de temperos!Para 
tirar suspiros de todo mundo com seu sabor!

Ingredientes
• 1 Pernil Desossado aproximadamente 1,5 kg;
• 1/3 de xícara (de chá) de shoyu;
• 2 colheres (de sopa) de mel;
• Raspas e suco de 2 laranjas;
• 3 dentes de alho;
• 1 cebola;
• Sal Pimenta, cebolinha e salsinha à gosto.

Modo de Preparo
1. No processador ou no liquidificador co-
loque todos os temperos exceto as raspas de 
laranja e bata até virar uma pasta;
2. Coloque seu pernil em uma assadeira 
e tempere com o tempero batido dos dois 
lados, cubra com as raspinhas de laranja, 
passe plástico filme na assadeira e leve para 
a geladeira na noite anterior (se estiver con-
gelado deixe por 24 horas na marinada para 
ir descongelando);

BIfE à ROLê DE fRANGO
Depois de comer peixe na sexta-feira 

santa, tem gente que deseja um cardápio di-
ferente no domingo de páscoa. Você pode 
servir bife à rolê de frango, recheado com 
bacon, cenoura, abobrinha e cebola roxa. É 
bem fácil de fazer!

Ingredientes
• 4 filés de frango; 
• 10g de sal;
• 5g de pimenta do reino; 
• 4 fatias de bacon; 
• 1 cenoura; 
• 1 abobrinha; 
• 1 cebola roxa; 
• 20g de manteiga; 
• 40g de parmesão ralado.

Ingredientes do molho branco: 
• 80g de manteiga; 
• 80g de farinha; 

• 500ml de leite; 
• ½ cebola; 
• 10 cravos da índia;
• Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo
1.  Tempere os filés com o sal e a pimenta. 
2.  Se precisar, bata os filés com um martelo para 
deixar mais uniforme e fino. 
3.  Coloque a fatia de bacon, as cenouras em bas-
tões e a abobrinha em bastões e enrole o frango. 
Prenda com palitos de dente de uma forma que 
fique bem aparente e fácil de retirar. 
4.  Aqueça a manteiga em uma frigideira e frite 
todos os lados de cada bife. 
5.  Retire os bifes e deixe descansar em um prato. 
6.  Coloque um pouco de molho branco em uma 
travessa.
7.  Sirva os frangos sobre o molho e cubra com 
mais molho. 
8.  Salpique parmesão ralado por cima e leve ao 
forno para gratinar.

Entre alguns segmentos religiosos existe a tradição de não comer carne na semana santa e por esta razão, as vezes 
acabamos sem ter muitas ideias para o cardápio da semana, no entanto, no sábado e no domingo de páscoa, o famoso 

liberou geral, nos deixa bem a vontade deixar a sua Páscoa muito mais saborosa.Se você vai reunir a família no Domingo 
de Páscoa, temos a certeza que essas receitas serão sucesso na sua casa!

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!

3. No dia de preparar o assado, pré aqueça 
o forno em 200°C, retire o plástico filme e 
leve o seu pernil ao forno por 1 hora e meia 
aproximadamente, vire o pernil no meio do 
tempo e regue com a marinada que está no 

fundo ocasionalmente,
4. Volte a capa de gordura para cima e dei-
xe dourar;
5. Sirva fatiado com o molho que está no 
fundo da assadeira a parte ou sobre o pernil.

LAGARTO AssADO RECHEADO 
COM fAROfA DE BANANA E qUEIJO

Aprenda esta receita de lagarto assado 
recheado com farofa de banana e queijo, que 
fica uma delícia e é a opção ideal para o al-
moço do domingo de Páscoa!

Ingredientes
• 1 peça de lagarto em manta (com 
aproximadamente 2kg);
• 1 e 1/2 xícara (chá) de suco de abacaxi 
concentrado;
• 1 colher (sopa) de sal;
• 1 xícara (chá) de vinho branco seco;
• 2 dentes de alho esmagados;
• 1 ramo de alecrim fresco picado.

Recheio
• 1 colher (sopa) de óleo
• 400g de bacon em cubos pequenos
• 1 cebola picada
• 2 ovos batidos
• 1/2 xícara (chá) de azeitonas verdes fatiadas

• Sal a gosto
• 2 xícaras (chá) de farinha de milho flocada
• 2 bananas-pratas grelhadas
• 300g de queijo mussarela em palitos

Modo de Preparo
Tempere a carne com o suco, o sal, o 

vinho, o alho, o alecrim e deixe descansar 
por 30 minutos. Para a farofa, em uma 
panela, em fogo médio, aqueça o óleo e 
frite o bacon até dourar. Junte a cebola 
e refogue até murchar. Adicione os ovos 
e misture até cozinhar. Junte a azeitona, 
sal, a farinha e misture até incorporar. 
Desligue e reserve.

Escorra a carne do tempero, reservando-o 
e espalhe a farofa por cima. Sobre a farofa, 
no centro, distribua a banana e a mussarela. 
Enrole como rocambole e amarre com 
barbante culinário. Coloque em uma fôrma, 
regue com o tempero reservado coado e 
cubra com papel-alumínio. Leve ao forno 
médio, preaquecido, por 2 horas.
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Muzati Buim Junior

Pompeia realiza 1º congresso para o 
desenvolvimento da alta paulista.

Valéria Castro

Sandra Santos Ronaldo Machado Martins

Patricia Oliveira Mariana Mozini

Luiz Roberto Giandon

Helinho Bissoli Guto de Boer

Gabriele Botelho Elidio Modesto

No último dia 9 de abril a cidade de Pompeia realizou nas dependências daArena de 
Esportes e Eventos do município o 1º Congresso para o desenvolvimento da Alta Paulista 
( 1º CPDAP ). Na oportunidade além do idealizador senhor TakashiNishimura, estiveram 

presentes o ex-ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas, o também ex ministro e astro-
nauta Marcos Pontes, Deputada Federal Carla Zambelli, Deputado Estadual Sargento Nery, 
Deputado Estadual Gil Diniz além de prefeitos e vereadores de toda a região. O Jornal do 

Ônibus de Marília foi um dos únicos veículos de comunicação a registrar o evento.
Confira os principais click’s!

Carolina Martins


