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Aplicativo do TSE mostra Kiko e
Auricchio com votação sub-judice
Aplicativo do TSE mostra Kiko e
Auricchio com votação sub-judice
Ferramenta oficial do Tribunal Superior Eleitoral mostra que 
votação dos candidatos a reeleição da região pode ser anulada, tendo 
em vista que foram enquadrados na Lei Ficha Limpa. Ambos ainda 
buscam últimos recursos para tentar reverter a situação.
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Nas últimas semanas, o conceito de “Positividade Tó-
xica” esteve em alta. Esse assunto não deveria ser surpresa 
para ninguém, já que os últimos anos foram marcados 
por uma exagerada ostentação de felicidade, riqueza e 
status nas redes sociais digitais por parte da sociedade 
e ainda legitimada por indivíduos que se intitulavam 
como coaches motivacionais e similares. 

A sociedade tem vivido uma grande ilusão nas redes 
sociais digitais: postam fotografias photoshopadas; sacri-
ficam-se em dietas infindáveis; fazem o que chamam de 
harmonização facial, cirurgias plásticas e outros nomes 
da moda; ostentam com seus carros, celulares e joias; os-
tentam lugares, viagens, hotéis, voos. Tudo isso somente 
para passar a imagem de uma vida perfeita, longe das in-
felicidades e das dificuldades. 

Estão chamado de “Positividade Tóxica” o que par-
te dos psicoterapeutas junguianos já conhecem muito 
bem: a unilateralidade da vida. Tóxico sempre é algo que 
está em excesso ou falta. Felicidade em excesso é tóxica, 
assim como a tristeza em excesso. 

É uma ilusão do indivíduo querer que exista somente 
uma única emoção e/ou sentimento em sua vida. O ser 
humano concebe o mundo e passa pelo mundo de acor-
do com os contrastes, ou seja, assim como é impossível 
conhecer o salgado sem o doce, a luz sem a sombra, o mal 
sem o bem, é impossível ser feliz sem passar por momen-
tos de tristeza, infelicidade e depressão. 

Quem possui a expectativa de ser apenas feliz somen-
te frustra-se rapidamente quando outras emoções e/ou 
sentimentos eclodem, fazendo com que estes dominem 
com maior facilidade as atitudes e os comportamentos 
dos indivíduos. Quando um cliente chega em minha clí-
nica afirmando que tem depressão, eu pergunto: “você 
pode mandar a sua depressão embora? Se não pode, é 
porque ela que possui você”. Não é evitando emoções 
consideradas negativas que o indivíduo ganhará auto-
nomia sobre elas; mas sim, “mergulhando” nelas. 

Se o indivíduo acredita piamente que há somente 
uma única emoção ou sentimento em sua vida, é por-
que ele está cego para as outras. E como o filósofo Herá-
clito aponta por meio da enantiodromia, quanto mais 
você caminha para a felicidade, ostentação e status, mais 
também é o movimento contrário. Não à toa, hoje, já é 
possível presenciar influencers com alguns transtornos 
psicológicos e uma sociedade neurótica tentando copiar 
as imagens destas celebridades. 

“Ou você aceita parti-
cipar dessa seita chama-
da partido Novo, onde 
tem que seguir a cartilha 
do que o diretório nacio-
nal diz, ou corre o risco 
de acontecer o que acon-
teceu comigo”. Foi com 
esta singela frase que o 
candidato a prefeito de 
São Paulo Felipe Sabará 
se despediu do partido 
Novo.

O partido que sur-
giu na última década 
apareceu com uma pro-
posta de ser diferente 
dos demais, tentando 
funcionar mais como 
um tipo de ONG. Para 
se financiar, cobra men-
salidades, o que já é o 
primeiro grande erro, 
pois por menor que seja 
o valor, não deixa de ser 
uma forma de elitizar a 
afiliação. Fora que, vol-
tando ainda ao caso de 
Felipe Sabará que, supos-
tamente, foi expulso por 
inconstância curricular 
– mesmo tendo passado 
por um processo seleti-
vo (em tese).

Mais do que isso, soa 
absolutamente estranha 
a forma de manutenção 
de suas atividades. Até 
porque as “megarreu-
niões” do partido (que 
bem lembram as da 
Avon ou Hinode) conta-
vam com “pirotecnias” 
no mínimo custosas e 
que, a longo prazo, não 
se sustentam.
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Partido Novo e os discípulos
do Reverendo Amoedo

“não dá para 
negar que a 

legenda 
é algo muito 

parecido 
com uma 

seita 
religiosa”

O partido não conta 
com projetos concretos 
e, sem fundo partidário, 
não tem como bancar 
candidatos viáveis nas 
eleições e coloca em 
xeque sua própria exis-
tência, mesmo com seu 
apaixonado fã-clube di-
zendo o contrário – pro-
va disso é o fiasco que se 
desenha nesta e na pró-
xima eleição (em que se 
pese ter um governador, 
Romeu Zema, candidato 
a reeleição em Minas Ge-
rais). Isso para não dizer 
que, a bem da verdade, 
a única razão de existir 
do partido, aparente-
mente, é se manter vivo 
como uma porta para o 
projeto político de seu 
“dono”, o milionário 
João Amoedo, em tentar 
a presidência da repúbli-
ca. Ou seja, capta pessoas 
que, do alto de sua ino-
cência servem apenas 
como soldados.

Parafraseando Saba-
rá, não dá para negar que 
a legenda é algo muito 

parecido com uma sei-
ta religiosa. Chega até a 
lembrar do caso Jim Jo-
nes com essa infinidade 
de, digamos, “políticos 
suicidas” que integram 
o partido – pessoas que 
empregam seus sonhos 
em prol de uma quixo-
tesca crença em moi-
nhos de vento que nun-
ca irão girar. Guardadas 
as devidas proporções, 
se aproxima da Pirâmi-
de de Ponzi que move 
Telexfrees, Unick Forex 
e afins. Jogando para o 
mundo real, se aproxi-
ma muito da crença no 
livre mercado em um 
país em que ao menor 
sinal de dor de barriga o 
empresariado corre para 
buscar ajuda governa-
mental – as ditas “priva-
tizações para inglês ver” 
– com bilionárias obras 
entregues prontas pelo 
Estado a preço de bana-
na para serem adminis-
tradas pelos parceiros de 
sempre – mas isso é as-
sunto para outro texto.

É uma pena já que es-
tas boas intenções se per-
cam em prol dos anseios 
de uma única pessoa – o 
“Reverendo Amoedo” 
– que está colocando 
toda a suposta inovação 
a mercê de sua vontade 
(ou não) de “brincar de 
ser político”. Se bem que, 
como diz o velho dita-
do, de boas intenções o 
inferno está cheio.

Positividade Tóxica e o 
Mergulho na Depressão 
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Eduardo Nogueira

Kiko e Auricchio aparecem como anulados sub judice

Com olho no olho e redes sociais, Eduardo Nogueira 
reúne propostas para desenvolver Ribeirão Pires

Kiko e Auricchio aparecem como indeferidos 
em aplicativo do TSE e podem ter votação anulada

Combinando as redes 
sociais com o olho no 
olho da campanha tradi-
cional, o candidato a ve-
reador Eduardo Nogueira 
faz um balanço positivo 
das ações realizadas nos 
últimos meses. 

“As redes sociais aju-
dam bastante e são fun-
damentais. Mas a boa 
conversa, olho no olho, 
sempre respeitando as 
normas de prevenção ao 
Coronavirus, é imprescin-
dível”, explica Eduardo 
Nogueira.

Incansável, aproveitou 
as caminhadas e reuniões 
para agregar ideias para 
propostas que irão con-
tribuir para uma cidade 

melhor. “Tive conversas 
muito produtivas que cer-
tamente irão se converter 
em propostas. Estar perto 
da população é o melhor 
para qualquer homem pú-
blico”.

Como vereador e se-
cretário, Eduardo Noguei-
ra teve oportunidade de 
ter parte ativa em várias 
iniciativas, como o Casa-
mento Comunitário, Lei 
do Artista e a totalidade de 
vagas de Zona Azul prefe-
renciais para idosos, além 
de outras importantes 
iniciativas, como as nego-
ciações para a chegada da 
Tubos Ipiranga e da Coop 
Centro Alto. E está moti-
vado a fazer mais.

Na última quarta-feira 
(11), o Tribunal Superior 
Eleitoral liberou para uso 
o Resultados TSE, aplicati-
vo oficial para a conferên-
cia da votação por parte 
dos eleitores. E, atenden-
do a recente determina-
ção de divulgar os votos 
em candidatos impugna-
dos como “anulados sub 
judice” de forma clara, o 
programa apresenta os 
nomes de dois candida-
tos a prefeito que buscam 
reeleição na região nesta 
condição: Kiko Teixeira, 
de Ribeirão Pires, e José 
Auricchio, de São Caeta-
no do Sul, ambos do PSDB.

No caso, ambos têm 
problemas com a Lei Fi-
cha Limpa. Kiko foi con-
denado por improbidade 
administrativa ocorrida 
durante a gestão como 
prefeito de Rio Grande da 
Serra por ter contratado 
o filho de um secretário 
via empresa terceirizada 
contratada pela Prefei-
tura – caso considerado 
como nepotismo pela Jus-
tiça, com condenação em 
segunda instância ocor-
rida em 2018, deixando-
-o inelegível até 2026. O 

prefeito tentou um efeito 
suspensivo no STF que foi 
negado.

Auricchio, por sua vez, 
foi condenado por capta-
ção irregular de recursos 
em 2016, tendo recebido 
doações eleitorais de duas 
doadoras em valores con-
siderados incompatíveis 
para o padrão de renda, 
no caso R$ 350 mil de 
uma e R$ 293 mil de outra 
eleitora. O candidato a re-
eleição ainda busca rever-
ter a punição.

Como publicado na 
última edição do Mais 
Notícias, o TSE impôs esta 
alteração com o intuito 
de dar mais transparência 
e publicidade às eleições. 
Desta feita, será possível 
saber a votação nestes 
candidatos mas, deixan-
do claro que são votos 
que podem ou não serem 
anulados após os devidos 
trâmites legais.

Caso estes candidatos 
vençam, os resultados 
finais ficarão pendentes 
até que a Justiça Eleitoral 
dê seu parecer final. Caso 
isso não aconteça até o 
dia da posse, o presidente 
da Câmara irá assumir a 

cadeira durante esse pro-
cesso e, caso a votação seja 
de fato anulada, o municí-
pio em questão terá novas 
eleições. 

Além de Kiko e Auric-
chio, José Teixeira (PSL/
Rio Grande da Serra) e 
Simone Cristina Souza 
(PCO/Santo André) tam-
bém aparecerão na condi-
ção de “indeferidos com 
recurso”.

Parecer do MPF su-
gere impugnação de 
Volpi

Parecer emitido na 
última quarta (11) pela 
procuradora regional elei-
toral Paula Bajer Fernan-
des Martins da Costa deu 

parecer favorável a acei-
tação do provimento de 
recurso para que a decisão 
pela rejeição das contas 
relativas a 2012 da Prefei-
tura de Ribeirão Pires que 
foi alterada pela Câmara 
de Ribeirão Pires retor-
ne ao seu estágio inicial, 
no caso a rejeição. Desta 
forma, caso a indicação 
seja aceita pelo Desem-
bargador Paulo Galizia, 
o registro do candidato a 
prefeito Clovis Volpi seria 
indeferido, uma vez que 
ele acabaria enquadrado 
na Lei da Ficha Limpa. A 
decisão final, contudo, 
ainda está sem prazo para 
ser deferida.

“Estou preparado e 
motivado para ajudar Ri-
beirão Pires a se desenvol-
ver ainda mais. Amo esta 

cidade e sempre dedicarei 
minha vida pública a fazê-
-la cada vez melhor”, con-
clui Eduardo Nogueira.



Doutor Juacy quer “revogaço” de
leis ultrapassadas em Ribeirão Pires 
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Dr. Juacy Januário Rosa

Nas eleições deste domingo 
(15), um dos postulantes a uma 
vaga na Câmara Municipal de 
Ribeirão Pires é o empresário 
Doutor Juacy Januário Rosa, 
que tem atuação destacada na 
cidade há anos. Com sua em-
presa, a Juacy Empreendimen-
tos Imobiliários, realiza diaria-
mente o sonho de milhares de 
famílias que buscam um novo 
lar. 

Em entrevista ao Mais No-
tícias, ele falou sobre como 
pretende juntar suas diversas 
experiências, como frentista, 
metalúrgico, taxista e ex-pro-
prietário de farmácia e atual-
mente exercendo atividades 
como advogado e adminis-
trador de bens e imóveis, para 
fazer de Ribeirão Pires uma ci-
dade cada vez melhor. 

Mais Notícias:  Qual a 
motivação da sua candidatu-

ra?
Dr. Juacy: São várias 

motivações, mas a principal 
é poder colocar em prática as 
minhas antigas ideias e meus 
ideais. Me sinto preparadíssi-
mo para representar a popu-
lação no poder legislativo de 
nossa cidade.     

MN – Caso eleito, qual será 
sua principal área de atuação?

Dr. Juacy - Minha inten-
ção é exercer um mandato 
livre e independente. Irei com-
bater veementemente a cor-
rupção e, já nos primeiros dias 
de mandato, pretendo proto-
colar um projeto de lei para 
extinguir os cargos comissio-
nados limitando o prefeito a 
indicar somente os secretários 
das respectivas secretarias da 
administração pública de nos-
sa cidade, de modo a valorizar 
o funcionalismo público.    

MN – Fale mais sobre suas 
propostas de campanha

Dr. Juacy – Uma das mi-
nhas principais propostas é 
o projeto “Revogaço”, para a 
anulação de leis inúteis e data-
das, de forma a adequar nossa 
legislação municipal aos no-
vos tempos. Também quero 
trabalhar pela elaboração de 
leis que atendam aos anseios 
da população como um todo, 
além de fazer o trabalho de fis-
calização dos atos do prefeito e 
das secretarias e secretários do 
governo municipal.       

MN – Qual dos candidatos 
a prefeito acredita que possa 
contribuir mais para a Estân-
cia?

Dr. Juacy – O professor 
Clovis Volpi, visto que ele 
é muito competente como 
gestor, fez muito pela nossa 
cidade, construiu 14 escolas e 

várias UBS, além de reformar 
as que já existiam. Cito como 
exemplo a UPA Santa Luzia, 
deixou o Complexo Hospita-
lar quase pronto e as gestões 
posteriores não tiveram com-
petência para concluir. Ele as-
sumiu o compromisso comigo 
e com a população de nossa ci-
dade em concluir as obras para 
o benefício de todos os ribei-
rãopirenses. 

MN: Para finalizar, deixe 
uma mensagem aos eleitores.

Dr. Juacy – Agradeço a to-
dos pelo respeito e humildade. 
Se eleito, serei seu fiscal junto 
ao poder Executivo, sempre, 
apreciando, analisando e vo-
tando os projetos de lei com 
responsabilidade e amor a ci-
dade. Um forte abraço a todos, 
até a vitória e se for da escolha 
de cada um de vocês e se o pai 
eterno assim o determinar. 
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MARCATE
VEREADOR RAFAEL

Rafael Marcate é Engenheiro Civil, 

Engenheiro de Segurança do Trabalho, 

Policial Militar há mais de 15 anos e 

morador de Ribeirão Pires há 36 anos.

Coligação Ribeirão Pires no Caminho Certo - CNPJ: 38.811.526/0001-24 PSDB, PTB, 
PODEMOS, PRTB, PSD, PCdoB, DEM, PV, PDT, PSC, MDB,  CIDADANIA, AVANTE, 
PMB, REPUBLICANOS - Valor da inserção: R$300,00



Estância tem aumento de quase 200 
casos de Covid-19 em uma semana

6 Cidade

Ribeirão Pires recebeu 
nesta quinta-feira (12/11) 
11 resultados positivos 
de covid-19, totalizando 
1.444 casos confirmados.
Na última semana, havia 
1253 casos registrados, o 
que representa um au-
mento de quase 200 casos 
em uma semana. Outros 
15 resultados negativos 
foram recebidos, totali-
zando 3.401 casos descar-
tados. Há 29 suspeitas em 
análise de laboratório, in-
cluindo 6 óbitos. A cida-
de contabiliza 91 óbitos 
por coronavírus.

Dos casos positivos, 
900 pessoas já se recupe-
raram - tiveram alta hos-
pitalar e/ou cumpriram 
a quarentena e não apre-
sentam mais sintomas.

Há 17 pacientes inter-
nados na rede municipal 
da cidade, no Hospital 

de Campanha, 2 em lei-
tos de emergência e 15 
em enfermaria. A ocupa-
ção de leitos exclusivos 
para casos COVID-19 no 
Hospital de Campanha é 
de 41% nesta data. Há 10 
pacientes internados no 
Hospital Ribeirão Pires, 
rede particular (unidade 
se tornou referência para 
sua rede no atendimento 
de casos de COVID-19, 4 

deles em leito de UTI.
A Prefeitura de Ri-

beirão Pires ressalta que 
a atualização de dados 
sobre casos de COVID-19 
no município é feita com 
base nas notificações re-
alizadas dentro do mu-
nicípio e também com 
informações fornecidas 
pela Secretaria de Saúde 
do Governo do Estado de 
São Paulo.
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Restaurante Gamboa ganha 
nova identidade digital 

O restaurante e hamburgueria Gam-
boa (Avenida Francisco Monteiro, 1126) 
passou por uma reformulação digital e ga-
nhou novas atualizações nas redes sociais, 
também se encontra nos mais modernos 
sites dedicados ao mercado alimentício 
brasileiro. 

Além de entrar para o Instagram, 
atualmente a rede social que mais enga-
ja consumidores no Brasil, o restaurante 
também ganhou um visual moderno e 
atualizado no facebook, com processos 
automatizados de respostas, está inseri-
do no Trip Advisor, maior site viagem 
do país, recomendados para turistas, e no 
aplicativo Goomer Go, que realiza auto-
-atendimento para pedidos delivery. Mas, 
as atualizações não se limitaram apenas 
ao meio digital, quem visita o restaurante, 
agora poderá consultar o cardápio através 
da leitura do QR Code, medida, inclusive, 
que evita a utilização do papel e assim a 
disseminação do novo Coronavírus. 

“Foram ações que facilitam a vida 
tanto do consumidor, quanto nossa, que 
estamos atendendo. O processo será mais 
rápido, eficiente e levará ao aumento das 
vendas”, disse Bira, proprietário do estabe-
lecimento. 

A modernização digital do restauran-
te se deu por meio de uma parceria entre 
o proprietário e um grupo de estudantes 
de Pós graduação em MBA em Gestão Es-
tratégica de Marketing, da Universidade 

São Judas, que enxergaram um grande po-
tencial de colocarem em prática um pro-
jeto de estudo desenvolvido e apresenta-
do especialmente ao restaurante. 

“Ajudar o restaurante Gamboa a se 
reinventar no mercado, trazer soluções 
e estratégias para o mundo digital para 
mim é algo enriquecedor. O comércio 
é o grande responsável por mover bons 
frutos em nosso país e fazer parte de um 
projeto e ter a liberdade de mostrar que 
o Marketing é importante, me faz inspi-
rar a mudar muitas realidades. Obrigada 
Bira”, disse Larissa Fernandes, Publicitária 
e componente do Grupo. Já Renan Dan-
tas, Jornalista que faz parte do time, falou 
sobre o processo de desenvolvimento 
do plano de comunicação. “Fizemos um 
processo de diagnóstico de comunicação, 
onde conhecemos o restaurante, bem 
como suas forças e fraquezas; estudamos 
a viabilidade das ações e propusemos ao 
Bira, que as implantou. Estamos felizes 
pelo resultado final”, finalizou Dantas.

Agora, além do almoço presencial, 
uma boa novidade: os pedidos ao restau-
rante podem ser feitos através do meios 
digitais: 

WhatsApp: (11)96907-7231
Telefone: (11)4824-6437
Instagram: gamboa_restaurante
Facebook.com/Gamboarestaurante/  
Aplicativos: 
Ifood, Goomer Go e TripAdivisor

Restaurante Gamboa fica na Avenida Francisco Monteiro

 VEREADOR

CNPJ: 38.805.605/0001-22 

GIL 
HAMADA

19 900

https://cidadaniagilhamada.com.br/
Quer saber mais sobre meus projetos? Acesse o site:

Aprovação de planta imediata
Ecopontos

Biblioteca móvel
Trajeto de ônibus em tempo real

R$ 300,00

Trata-se da aprovação imediata de planta de 
construção, em até 3 dias, para obras de 
pequeno porte (residências, pequenos galpões, 
reformas) mediante a apresentação do projeto 
arquitetônico com responsável técnico, 
certidão de uso do solo e demais documentos, 
desde que esteja estritamente de acordo com 
todas as leis pertinentes. Muitos pro�ssionais 
da área da construção civil “perdem” serviços 
porque os contratantes não conseguem ter 
seus projetos aprovados por causa da 
burocracia de uma lei que játem 25 anos e que 
nunca foi modernizada.
Vantagens:
- início imediato da obra
- geração imediata de empregos (pedreiros, 
  carpinteiros, vigilantes, pintores, eletricistas, 
  jardineiros)
- movimenta a economia (depósitos, locação 
  de máquinas e equipamentos, restaurantes)
- geração de receita (alvarás, ITBI, ISS, ICMS)

           GERAÇÃO DE EMPREGOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL          

Na edição 874, de 
06/11/2020, o anúncio da 
candidata Marisa Reinoso 
foi publicado na página 8 
sem  CNPJ e valor de anún-
cio por um erro gráfico. 
Deve-se considerar os se-
guintes dados:  
CNPJ: 39.035.881/0001-11 - 
Valor: R$ 300,00

ERRATA



Para o time e 
comissão téc-
nica da Cha-
pecoense, que 
de forma hu-

milde e bem planejada, li-
dera a série B do Brasileirão.

Atiramos o passado ao abismo mas não nos inclinamos para ver se está 
bem morto

Ao treinador 
Rogério Ceni 
que usa o For-
taleza como 
t r a m p o l i m 

para sua ambição de trei-
nar um clube grande.

“Quando acaba a saliva tem que ser na 
pólvora”

Fala do Presidente Bolsonaro em bravata con-
tra o Presidente eleito dos EUA, que ameaçou im-
por sanções comerciais ao Brasil caso não cesse a 
destruição da Amazônia. 

“O Brasil tem que deixar de ser um país 
de maricas”

 Presidente Bolsonaro em crítica às pessoas que 
temem pelos danos que podem ser causados pelo 
Coronavirus
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Cubinho

Pensamento do Dia

Humor

FotoMaisAnimais Tapas e Beijos

Previsão do Tempo

Falou e Disse

Por Mario Mastrotti

Possibilidade de Chuva: 50% Possibilidade de Chuva: 20%

Possibilidade de Chuva: 20% Possibilidade de Chuva: 50%

Sexta-Feira Sábado

Domingo Segunda-Feira

24 26 

28 27

17 18

18 18
Dados fornecidos pelo Weather Channel

O menor dos males
A mulher estava em pé 

ao lado da janela, esperando 
o marido que estava demo-
rando a chegar do trabalho, 
uma amiga disse:

– Ele só pode estar tendo 
um caso.

– Nossa! Você sempre 
pensa no pior – retrucou ela. 
– Vai ver que ele só bateu o 
carro.

Não dá pra duvidar
Dois bêbados estão num 

bar tomando cerveja quando 
um homem pede dez doses 
de cachaça e grita:

– Aposto 500 pratas que 
ninguém aqui consegue be-

ber isso tudo de uma só vez.
– Meu amigo aceita sua 

aposta! – diz um dos bêbados. 
O outro viu toda aquela bebi-
da e saiu correndo pela porta. 
O desafiante riu. 

– Eu sabia que vocês, fra-
cotes, não conseguiriam. 

Cinco minutos depois, 
o bêbado voltou e bebeu as 
doses em 50 segundos antes 
de pegar dinheiro e voltar a 
beber. 

– Aonde você foi?
– Eu não tinha certeza de 

que conseguiria tomar dez 
doses em um minuto, então 
fui ao bar ao lado e experi-
mentei. 

A implantação do Parque Linear pelo governo Kiko, 
ornou perfeitamente com o conjunto de esculturas em 
aço ali colocadas pela administração Volpi. O conjunto 
ficou harmonioso e enche os olhos dos ribeirãopirenses 
e dos visitantes. 

Willian Shakespeare
poeta, dramaturgo e ator inglês

Ornou

São muitos motivos 
que tornam um gato 
medroso. Portanto, pes-
quisar a fundo o passado 
e acontecimentos que 
marcaram o bichano 
pode ser o primeiro pas-
so para descobrir o que 
está por trás dessa in-
trospecção. 

Caso se pergunte 
“por que meu gato é 
muito medroso?”, saiba 
que algumas vezes esse 
medo se dá por maus 
tratos enquanto filhote 
ou por causa de outros 
pets dentro da casa, e 
também por falta de 
apresentação a pessoas e 
sons novos.

Uma das principais 
razões que deixam fe-
linos assim é a falta de 
exposição e estímulo 
enquanto filhote. Por 
esse motivo, é de extre-
ma importância que, en-
quanto pequeno, man-
tenha bastante contato 
com conhecidos, desco-
nhecidos e com outros 
pets da casa.

Quanto mais con-
vívio ele tiver, mais 
normalizada vai ser a 
exposição dele com o 
externo. Além disso, res-
tringir o acesso do gato 
somente aos donos o 
torna inseguro, ansioso 
e sem confiança. 

Meu gato adulto 
tem medo de gente

Se seu amigo tem 
medo de pessoas, mes-
mo os conhecidos que 
fazem visitas de vez em 
quando, é possível es-

timular a convivência 
entre ambos. Para isso, 
sempre que algum ami-
go te visitar, peça para 
que ele chame o pet e 
deixe petiscos em luga-
res que o gato frequenta. 

Dessa forma, o ga-
tinho conhece o novo 
cheiro e passa a ficar 
curioso. Sempre que um 
amigo fizer isso, esse não 
será mais um bicho de 
sete cabeças para o feli-
no, e sim uma novidade 
de interesse. Afinal, um 
desconhecido trouxe ra-
ção e não se aproximou 
dele de maneira brusca, 
na visão do felino. 

Cuidado para 
não forçar estímu-
los

Cada pet tem um 
tempo para se adequar 
às novidades. Portanto, 
é importante treiná-
-lo aos poucos, senão, 
com novidades demais, 
o gato pode se tornar 
ainda mais medroso, 
e você vai questionar: 
“Meu gato tem medo de 
mim?”, devido à descon-
fiança dele.

Alguns bichanos 
podem desenvolver de-
pressão caso seja expos-
to demais ou de menos. 
Se notar ele muito re-
cluso e sem se alimentar 
direito, procure imedia-
tamente um médico-ve-
terinário. Gato medroso 
pode não ser só medo, e 
o melhor é não deixar 
nosso filho de quatro 
patas sofrendo, não é 
mesmo?

Gato medroso: O que fazer
e como ajudá-lo

Por Lia Silva, estudante de veterinária
e proprietária do Banho e Tosa Vila Aurora



Equipe PlanAuto Racing sobe ao pódio 
no Rally dos Sertões 2020

A Equipe da PlanAu-
to Racing de Ribeirão Pi-
res levantou 2 pódios no 
maior rally das Américas: 
O Rally dos Sertões. Sain-
do do Autódromo Velo-
cittá em Mogi Guaçu-SP 
no dia 30/10 os pilotos e 
navegadores, Jorge Pei-
xoto e Gustavo Peixoto 
(Troller 415) de America-
na-SP, Rodrigo Tolezano 
e Renan Toguchi (Trol-
ler 416) de Ribeirão Pires 
ambos na categoria regu-
laridade/ turismo e Gio-
vani Mello e Pedro Mello 
(Pajero Full 406) de Porto 
Alegre -RS na Graduados 
passaram pelos estados de 
São Paulo, Goiás, Tocan-
tins, Piauí e finalmente 
chegando em Barreiri-
nhas no Maranhão no 
último sábado (07) após 
4.900km percorridos.

Os dois pódios ficaram 

Os pilotos Ribeirãopirenses Rodrigo Tolezano e Renan Toguchi

Ficha Limpa, Rogério 
do Açougue segue em 
campanha por reeleição
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com Rodrigo Tolezano 
e Renan Toguchi vice-
-campeões da categoria 
seguidos por Jorge Peixo-
to e Gustavo Peixoto em 
terceiro. Giovani Mello 
e Pedro Mello obteram 
excelente resultado fican-
do com a 6ª colocação na 
Graduados.

A redação do Mais 

Notícias entrou em con-
tato com um dos navega-
dores Renan Toguchi que 
nos contou um pouco 
sobre a experiência: ‘’par-
ticipar do maior Rally 
das Américas é um sonho 
para qualquer amante do 
off-road e esse sonho foi 
realizado graças a nossa 
equipe de apoio e patroci-

nadores. Logo na saída en-
frentamos muita chuva e 
depois vieram os percal-
ços com o intenso calor e 
a diversidade de terrenos 
areia, lama, cascalho, pe-
drisco porém chegamos 
sem nenhum contratem-
po. Ano que vem a meta 
da PlanAuto Racing é tra-
zer o título de campeão’’.

55321

Candidato a reeleição, 
o vereador Rogério do 
Açougue (PSB) segue com 
sua campanha pela cidade.

“Estou muito feliz com 
os resultados da campa-
nha e também em ver que 
meu trabalho foi reconhe-
cido ao longo desses qua-
tro anos”, conta.

Suas atividades de 
campanha seguem à todo 
vapor e ele vem constrin-
do suas propostas junto ao 
eleitorado.  “Estou anotan-
do as ideias que poderão 
virar novos projetos ou 

indicações no futuro”.
Boatos - Há alguns 

dias, circulou a informa-
ção de que Rogério pode-
ria ter problemas em sua 
candidatura e até mesmo 
ficar for da eleição. Mas 
isso não se confirmou: 
“Criaram ‘fake news’ em 
cima de uma situação que 
foi facilmente soluciona-
da. Foi uma questão docu-
mental, nada grave. Mas o 
mais importante é que sou 
candidato, ficha limpa e 
estou na luta por uma Ri-
beirão Pires melhor”. 
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