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Os radares em Marília. Pontos favoráveis e
contrários no caos de um trânsito cada vez pior.

Nossa reportagem fez um levantamento sobre o ponto vista técnico da implantação dos radares. Fábrica de multas ou dispositivo de
educação no trânsito ??? Qual a real preocupação ??? As recomendações da ONU e as experiencias em outros grandes centros. Pág. 03

Em Presidente
Prudente a PRAÇA
Dicas importantes
É NOSSA.
O fim dos “Pneuzinhos” parte II. Pág. 11

Moeda do futuro?
Conheça a ” Bitcoin” a a revolução da
moeda digital que está mexendo com o
bolso de muita gente... Pág. 09

O prefeito Nelson Bugalho assinou um
contrato de repasse com o Ministério das
Cidades, por meio da Caixa Econômica
Federal (CEF), com o objetivo de
revitalizar praças do município. Pág. 08

Avenida Nova Cascata (radial
Leste) é questionada pela
Câmara e Ministério Público.

Inaugurada pela Administração anterior com o marketing da maior obra de
mobilidade urbana das ultimas décadas, a avenida nova cascata é hoje, um
abandono quase que total e algumas pendências começam a ser questionadas na
câmara municipal e Ministério público. Pág. 05
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GOTAS DE FÉ.

“Posso todas as
coisas em Cristo
que me fortalece.”
Filipenses 4:13
Pensamento: Sempre declarei este versículo sobre minha vida. Porem um dia percebi que me lembro deste, somente quando
tudo caminha bem. E quando chegam algumas provações esqueço de que eu tudo posso... Ao contrário, antes de Paulo citar o versículo ele diz que aprendeu isto não somente
nos momentos bons, mas nos momento de
prova também. E por isso ele declara que
pode tudo, porque ele aprendeu a suportar
em todo momento, seja ele bom ou ruim. E
Deus nos ensina que em tudo devemos dar
graça. Tenho passado muitas provas, e de
um tempo pra cá, mudei algumas atitudes.
Hoje agradeço a Deus pelas provações que
tenho passado, pois tenho aprendido muito
com elas. Aprendi que com Deus eu salto
muralhas e também desbarato exércitos, pois
quem é Deus senão o Senhor!!! E que a boa
obra que ele começa conclui com exatidão,
pois, é fiel e justo pra completar... Glória a
Deus... Eu já sabia tudo isso teoricamente,
mas através das lutas aprendi exercendo a fé
!!! Glorifique a Deus pelas provações, pois
essas te farão crescer em muitos aspectos de
sua vida...

Começa 2018, o ano
dos detalhes.

Depois da passagem de um ano extremamente difícil, começamos 2018 com a
rotineira expectativa de novos horizontes
nas mais diversas áreas. A nível nacional,
começamos o ano com a péssima noticia da
agência de avaliação de risco Standard &
Poor’s que, rebaixou a nota de crédito da
dívida do Brasil de “BB” para “BB-”, ou
seja, está agora três degraus abaixo do grau
de investimento (concedido a países que
são considerados bons pagadores).
Com isso, se joga automaticamente
pressão para as mudanças, principalmente
a reforma da previdência. Preferimos então, focar em nosso município, onde uma
desastrosa troca de secretários e, uma mal
elaborada entrevista em um canal aberto
de televisão conotou a entrada com o “pé
esquerdo” do atual gestor em um ano que
mais uma vez, muito se espera, se levarmos
por base seus entusiásticos discursos.
Ano de carnaval sem recursos, de copa
do mundo, de processo eleitoral com as

novas mudanças e, ainda a gritante falta
de recursos em áreas básicas. Segundo os
analistas de plantão, o pior ainda está por
acontecer e, que irá abalar os rumos do
processo eleitoral. A grande questão fica
justamente para o eleitor e digno cidadão
pagador de impostos que só busca o que
lhe é de direito no posto de saúde, nas ruas,
no transporte publico, nas praças, na conservação dos bairros, na qualidade da merenda e por ai se segue.
Marília continua atrasada no tempo e
no espaço, justamente pela mesquinharia
da política onde a briga pelo poder e pelos
status é mais importante que contemplar o
cidadão responsável pela fonte dos pomposos salários. As praticas são as mesmas, e a
única mudança que podemos esperar é Justamente de você eleitor na hora de digitar o
seu voto. Está na hora de uma virada geral,
uma verdadeira faxina como sinal de alerta, e, já preparando nossa querida Marília
para 2020.

IMAGENS DO MÊS

Oração: Senhor meu Deus, te agradeço
por cada luta em minha vida. Pois elas me
aproximam de Ti e da sua vontade. Não permita que os meus pés vacilem e me fortaleça
para lutar e vencer. Que venha o teu reino
sobre mim... Em nome de Jesus amém.

FONES UTEIS
Prefeitura Municipal ................... 3402-6000
Câmara Municipal ...................... 2105-2000
DAEM ........................................ 3402-8500
Hospital das Clinicas .................. 3402-1744
Santa Casa .................................. 3402-5555
Hospital Unimar .......................... 2105-4500
Bombeiros ..............................................193
Samu ...................................................... 192
Policia .................................................... 190
Delegacia da mulher ................... 3433-1133
Defesa civil ............................................ 199
Disk denúncia ............................. 3414-1018
Emdurb ....................................... 3402 1000
Poupa tempo ......................... 0800-7723633
Secr. De serviços urbanos ........... 3408 6700
CPFL .......................................... 3417-3744
Aeroporto................................... 3433-4120
Rodoviária ................................. 3454-8820
Terminal Urbano ....................... 3453-2061

caminho tinha uma buraco / Tinha uma buraco no meio do caminho

Corbi Braga - escritor

A COLUNA ESCROTA
“Nem só de verdades vivemos. Mas hoje impera mais a mentira” Corbi Braga®.
Na edição anterior deste jornal que me
apaixonei, Pela seriedade. Livre e sem atrelamentos, venho trazer à realidade coisas
que disse em meu artigo anterior, em sentido de poesia.
Mas a poesia também ajuda a construir
barreiras, para que os maus sejam negligenciados. Nossa cidade amada vive um momento negativo. Não tem como fazer mudar
uma realidade, que é nossa diretiva há mais
de trinta anos.Não tem como calar os covardes que fizeram de nossa cidade o local
da imoralidade e perversidade, em cima de
pessoas honradas, mas simples, que por ter
necessidades, trocam sua dignidade por uns
tostões que o ajude a se manter.
São culpados? Claro que são, mas fazer
o que? Ou nós mais ligados há uma realidade tão bestial, façamos algo que modifique
esta injusta perversidade, ou continuaremos
nesta escuridão moral.
Cabe a cada um de nós que temos como
lutar para convencer, provar aos que precisam de “trocos” em troca de votos, entenderem, que é melhor tudo mais à frente do que
uma dentadura nova (ou nem tanto) de políticos covardes e que sobrevivem em cima da
desgraça alheia.
Vamos colocar um fim nesta história
macabra. Vamos trazer a luz para brilhar em
nossas vidas de maneira uniforme, ou então
restará a nós que podemos fazer o duro castigo de ignorar nosso potencial.
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IN FOCO

2º Ano da gestão Daniel começa com implantação
de radares. População se divide entre as opiniões.
Após vencer queda de braço contra a Câmara municipal que, entrou com liminar tentando suspender o processo de licitação de
contratação, o Prefeito Daniel Alonso segue firme com o seu intento de implantação
de radares pelas principais arterias de nosso
municipio. Por um lado, alguns mariliense se
posicionam favorávelmente levando-se em
consideração o grande numero de infratores,
mas, por um outro lado, existe uma parcela
da população que se manifesta colocando a
iniciativa como estrátegia para se arrecadar
mais dinheiro transformando novamente a
cidade em uma fábrica de multas.
O Jornal do Ônibus foi a campo e conseguiu apurar que contribuição da fiscalização eletrônica de velocidade para induzir o
condutor a respeitar a velocidade regulamentada – que é um dos fatores de risco e
gravidade mais importantes em acidentes de
trânsito – é reconhecida em diversos estudos. A fiscalização é eficaz por ser permanente e por abranger todos os tipos de veículos que transitam na via monitorada.
A Lombada Eletrônica, por ser mais ostensiva que os outros dispositivos, apresenta
índices de respeito superiores a 99,9%, de
acordo com as estatísticas geradas pelos
equipamentos Perkons. Os estudos mostram
que a principal causa de acidentes é a imprudência do condutor aliada ao excesso de
velocidade. Experiências em todo o mundo
demostram que um dos meios mais eficazes
para reduzir o número de mortos e feridos
em acidentes de trânsito é a adoção de um
programa de fiscalização eletrônica.
O Brasil é um dos primeiros países a uti-

lizar a fiscalização eletrônica de velocidade
através de equipamentos fixos, com a instalação das primeiras Lombadas Eletrônicas
em 1992, e tem hoje um dos mais exitosos
programas de monitoramento de trânsito.
Dados do DNIT - Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transporte - mostram
que a implantação da fiscalização eletrônica
em pontos críticos das rodovias federais e
em trechos de vias urbanas contribuiu para a
redução de aproximadamente 70% dos acidentes de trânsito. Por isto o Brasil foi citado como referencia mundial em fiscalização
eletrônica no livro “Reduzindo Acidentes”,
editado pelo BID - Banco Interamericano de
Desenvolvimento no ano 2001.
O uso de equipamentos ostensivos, como
as Lombadas Eletrônicas, foi decisivo para
obter tais resultados, diferenciando o Brasil
dos demais países. Pesquisas realizadas pelo
BID, no ano 2001, mostram que em pontos
onde estavam instalados os equipamentos, o
número de acidentes diminui cerca de 30%
e o número de mortes, aproximadamente
60%. Em pontos muito críticos, com grande
incidência de acidentes de trânsito, o número de mortos passou a quase zero depois da
instalação dos equipamentos de controle de
velocidade.
Esse é o principal êxito do sistema: contribui para melhorar a gestão do trânsito e
age como um aliado para as ações de segurança pública. Uma pesquisa de opinião
pública realizada em 2002, encomendada
pela ABRAMCET - Associação Brasileira
de Monitoramento e Controle Eletrônico
de Trânsito, realizada em oito capitais bra-

Programa de instalação de radares é também cercada de polemica
sileiras, revelou que 84% dos entrevistados
aprovam o sistema monitoramento eletrônico de trânsito implantado no Brasil.
Além disso, a pesquisa demonstrou que
46% dos entrevistados acreditam que, depois da instalação dos radares eletrônicos, o
número de acidentes reduziu, uns 30% que
a situação se manteve, 13% que o número
de acidentes aumentou e 11% não opinaram
ou não souberam responder. A margem de
erro estimado é de ± 2,7 pontos percentuais.
Para concluir, fizemos um comparativo com
a cidade de maceió, onde recentemente foi
implantado um programa de instalação de
radares e, também cercada de polemica.
A ação da fiscalização eletrônica naquela capital, já reduziu em 53% o número
de acidentes nas ruas no primeiro semestre

de 2017, revelam as estatísticas da Superintendência Municipal de Transportes e
Trânsito (SMTT). Mas enquanto uns defendem a redução da velocidade nas principais
avenidas da cidade e a instalação radares,
outros reclamam das multas destinadas aos
infratores e da diminuição da velocidade
no tráfego. Polêmica à parte, a redução da
velocidade na condução de automóveis é
tendência mundial. Mais que isso, a Organização das Nações Unidas (ONU) não só
defende a redução, como recomenda velocidade máxima de 50 km/h em áreas urbanas.
E um dos efeitos objetivos da redução dos
limites de velocidade, conforme dados divulgados pelos organismos internacionais, é
a queda do número de vítimas de acidentes
de trânsito.

Reforma no terminal urbano é
Cornetadas
questionada por usuários e internautas. do dedão
Iniciada à pouco mais de 40 dias, as reformas prometidas pelo Gestor Municipal não
estão ao agrado dos usuários do transporte coletivo e, que fazem uso das redes sociais para
se manifestar. Um exemplo foi da jovem Isabela Watson que em um ato de cidadania e
coragem registrou com fotos o estado do W.C feminino. Na rede social facebook é possivel
diariamente encontrar postagens mencionando e cobrando a prometida reforma. Uma emissora de rádio local, embora usada para fins eleitorais, recebe em seu programa jornalistico
diversas ligações de ouvintes tambem questionando o assunto. Mas, afinal, foi realizado
somente uma maquiagem ( pintura ) ou ainda serão realizadas outras intervenções ????

Trabalho de pintura do terminal.
Qual será a primeira bomba jurídica do ano com reflexo no cenário político de 2020 ???
Quando começará a operação
maquiagem visando as eleições
de 2018 ???
É legal ser chupim ou papagaio
de pirata em eventos e conquistas
dos outros ???
Mais alguma emissora de Rádio
será lacrada ???
Qual será o candidato “de fora”
com a maior votação este ano em
Marília ??? o povo não aprende
mesmo ???
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PRIMEIRA PARADA
Os direitos dos usuários do transporte coletivo e a responsabilidade
obje tiva pelos códigos cível e de defesa do consumidor.
1. A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA NO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR.
O Código de Defesa do Consumidor
consagrou a nova tendência do ordenamento
jurídico brasileiro e adotou a teoria da responsabilidade objetiva (art. 14). Conforme
a definição de fornecedor dada pelo art. 3º
dessa lei fica claro que o fornecimento de
transportes em geral constitui uma modalidade de prestação de serviços e, conseqüentemente, será regulado por suas normas.
Pois assim sendo, tanto pela Constituição a
Lei Maior, e também o Código de Defesa
do Consumidor demonstram claramente a
responsabilidade objetiva das empresas de
transporte público e seu dever de indenizar
os usuários em caso de danos. Em vista dos
argumentos apresentados, fica claro que os
usuários dos serviços das empresas concessionárias de transporte público, na condição
de consumidores, têm direito a uma prestação de serviços eficiente e de qualidade. A
empresa, em relação aos usuários, tem uma
obrigação de resultado, devendo efetuar o
transporte dos passageiros e das suas bagagens de maneira segura.
2. A RESPONSABILIDADE OBJETIVA
NO CÓDIGO CIVIL.
O Código Civil trata o tema da responsabilidade com mais profundidade e acrescentou a possibilidade de indenização pelo dano
exclusivamente moral, ou seja, aquele que a
pessoa foi ofendida em sua personalidade.
Pode-se observar que os danos a serem reparados alcançam inclusive a bagagem de seus
passageiros, tais como malas, mochilas, ob-

Direito Civil. Coleção Direito Civil, v.4, 8.
ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.165.
3. RESPONSABILIDADE DO
PASSAGEIRO.

jetos pessoais como celulares. De acordo
com o art. 734 do Código Civil “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo
motivo de força maior, sendo nula qualquer
cláusula excludente da responsabilidade.”,
pode-se concluir que o transportador assume uma obrigação de resultado. Caso o passageiro não chegue ao seu local de destino
são e salvo com a sua bagagem, estará caracterizado o inadimplemento contratual e
a responsabilidade pelo dano causado. Essa
responsabilidade ocorre independente de o
passageiro ter pagado ou não a passagem,
ou seja, uma vez que adentrou o veículo a
responsabilidade já é da empresa. Sílvio de
Salvo Venosa, sobre o momento em que se
inicia a responsabilidade do transportador,
esclarece que: “[...] sua responsabilidade
inicia-se com o ingresso do passageiro no
veículo. Também não se leva em conta o
pagamento da passagem, ainda porque este
com freqüência se dá no interior do veículo.
Desse modo, se ao tentar adentrar ao veículo, o motorista arranca repentinamente
e ocasiona o acidente, o transportador será
responsável.” VENOSA, Sílvio de Salvo.

É certo que esse artigo é para falar da
responsabilidade das empresas de transporte público, mas não se pode esquecer que
o passageiro também possui responsabilidades que devem ser cumpridas. O transportado deverá se submeter as regras do transportador. O Códi go Civil no artigo 738 dispõe:
“A pessoa transportada deve sujeitar-se às
normas estabelecidas pelo transportador,
constantes no bilhete ou afixadas à vista dos
usuários, abstendo-se de quaisquer atos que
causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou
impeçam a execução normal do serviço.”
Tais normas regulamentares podem
prescrever os limites a serem obedecidos pelos transportados. É possível determinar as
sanções que podem ser aplicadas prevendo
até a retirada do passageiro do veículo, caso
seja necessário para manter a segurança e o
bem estar dos transportados ou até mesmo
danos ao patrimônio da empresa, caso em
que não se visualizando a culpa exclusiva de
terceiro, a reparação ao transportador poderá ser elidida. Imagine a situação daqueles
passageiros que surfam no teto do ônibus, e
por azar um deles cai e vem a óbito. Nesse
caso a empresa pode alegar a culpa exclusiva do passageiro e ter êxito na ação. Nas
próximas edições estaremos aprofundando
o assunto sobre a responsabilidade pertinente de cada parte, detalhando aonde começa
e onde se conclui. Siga conosco, de ponto a
ponto com a informação.

Horários Ônibus Urbano / Jardim Nacional
Dias Úteis
BAIRRO

05:30
08:55
12:25
15:55

06:00
09:30
13:00
16:30

06:35
10:05
13:35
17:05

07:10
10:40
14:10
17:40

TERMINAL

07:45
11:15
14:45
18:15

08:20
11:50
15:20
18:55

06:00
09:30
13:00
16:30

06:35
10:05
13:35
17:05

07:10
10:40
14:10
17:40

07:45
11:15
14:45
18:15

08:20
11:50
15:20

08:55
12:25
15:55

06:30
08:45
11:45
14:45
16:45
18:25
22:20

06:45
09:15
12:15
15:15
17:15
18:45
23:05

Horários Ônibus Urbano / Padre Nóbrega
Dias Úteis
04:30
06:15
07:45
10:30
13:30
16:30
18:15
20:45

05:00
06:30
08:00
11:00
14:00
16:45
18:30
21:35

BAIRRO
05:15
05:30
06:45
07:00
08:30
09:00
11:30
12:00
14:30
15:00
17:00
17:15
18:45
19:05
22:20 23:05

TERMINAL
05:45
07:15
09:30
12:30
15:30
17:30
19:15

06:00
07:30
10:00
13:00
16:00
18:00
20:00

05:05
07:00
09
12:45
15:45
17:30
19:15
23:50

05:45
07:15
10:15
13:15
16:00
17:45
20:00

06:00
07:45
10:45
13:45
16:15
18:00
20:50

06:15
08:15
11:15
14:15
16:30
18:15
21:35

Horários Ônibus Intermunicipal / Marilia - Lins
Empr. Guerino Seiscento
01:45h / Saída

03:30h / Chegada Prevista

09:45 / hSaída

11:30h / Chegada Prevista

15:45h / Saída

18:00h / Chegada Prevista

02:30h / Saída

04:15h / Chegada Prevista

11:00h / Saída

12:45h / Chegada Prevista

16:15h / Saída

18:00h / Chegada Prevista

07:30h / Saída

09:45h / Chegada Prevista

11:45h / Saída

14:00h / Chegada Prevista

17:30h / Saída

19:10h / Chegada Prevista

19:45h / Saída

21:45h / Chegada Prevista
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ACONTECE MARÍLIA

Radial leste-sul (Via Nova Cascata) e novos
loteamentos são alvos de questionamentos.

O MPF está investigando uma série de
irregularidades quando da aprovação de
dois loteamentos na zona leste da cidade. O
caso foi enviado até ao orgão pela Câmara
municipal de Marilia, onde o Presidente da
Casa Delegado Wilson Damasceno apresentou um requerimento solicitando do Prefeito
Daniel providencias no sentido de se evitar
males maiores ao municipio.
No documento, foi solicitado no prazo
improrrogável de 15 dias, cópias em seu
inteiro teor, em mídia gravada - dos Protocolos nºs 45.080/17; 6.492/17; 12.595/17;
23.452/17; 19.708/17; e 73.598/14, bem
como, cópias completas em mídia gravada
do projeto, que se encontra em análise na

SPU – Secretaria de Planejamento Urbano
de Marília, relacionado ao Projeto de Implantação do ‘Residencial Eco Villa Esmeralda’. A intençao é exigir que a prefeitura
exija dos novos empreendimentos que estão
sendo instalados na zona Leste, façam uma
avenida que sirva de escoamento do trânsito
sentido a região de Lácio.
Dois empreendimentos foram aprovados
no final da avenida das esmeraldas, proximo
a lácio e, mesmo com problemas legais foram aprovados a toque de caixa. É importante
ressaltar que, no plano diretor consta uma via
secundaria de ligação com o distrito de lácio,
já pensando a mobilidade urbana daquela
região que, tem na avenida das esmeraldas

sua única arteria. O grande questionamento
da população fica por conta da radial leste,
uma obra que consumiu milhares de reais e,
que até o momento só serviu para contemplar
os empreendimentos do local com questionamentos em seu trajeto e a sua real função.
Em um programa de TV de canal fechado, o vice-Prefeito TATO alertou para

o grande risco que se corre caso nada seja
feito, pois, em um futuro próximo a referida avenida não irá suportar, fora os outros
problemas que prejudicam em muito o meio
ambiente, declarou. Por incrivel que pareça, até o momento não houve resposta por
parte da prefeitura e o Gestor municipal não
se manifestou a respeito.

Continua Pente fino contra Faculdades
que cobram taxas abusivas.
Apesar do grande numero de infratoras,
continua a operação pente fino do Ministério publico Federal contra faculdades que
cobram taxas abusivas. As instituições são
acusadas de cobrar por documentos que são
gratuitos ou por ofertar cursos irregulares.
O Ministério Público Federal ajuizou ações
judiciais contra as mesmas porque pela legislação sobre o ensino superior, deveriam ser
ofertados gratuitamente.
Algumas são acusadas de oferecer cursos
de graduação e pós-graduação sem autorização do Ministério da Educação (MEC) em
vários municípios. Os cursos normalmente
são ofertados como cursos livres, que não
dão direito a diploma, mas a Faculdade promete aos seus alunos o documento através de
uma prova de aproveitamento extraordinário,
prática condenada pelo Mec.
A cobrança de taxas abusivas é uma
queixa recorrente de alunos de instituições
privadas de ensino superior no País inteiro.
São cobrados valores muito maiores do que
o custo para emissão de declarações, programas e ementas de disciplinas, histórico escolar, transferência externa e prova substitutiva
(por motivo justificado).
Varias ações já foram protocaladas e seguem seu tramite normal do judiciário desde
2014 pelo que apuramos. Em nossa região,
tivemos acesso ao pedido do MPF proibin-

do a Sociedade Cultural e Educacional de
Garça, mantenedora da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral ( FAEF ) seja
proibida de cobrar dos alunos taxas referentes a serviços já inclusos no valor das mensalidades. A ação civil publica chegou ao
órgão após representação de um aluno. Além
da proibição e instituição ficou sujeita a multa de R$530,00 por episódio de descumprimento. Conheça algumas faculdades que já
sofreram recomendações.
1. Unip – Universidade Paulista: cobrava
pelas ementas disciplinares dos alunos que
solicitam transferência para outras instituições de ensino superior;
2. Unisul – Universidade do Sul de Santa
Catarina: cobrava por atestado de abandono
de curso; atestado de desistência de vaga;
atestado negativa guia transferência; atestado presença avaliação presencial (ead);
atestado sub-judice; avaliação especial presencial (EAD); certificado de disciplina isolada; desistência de curso de pós graduação
ou sequencial; desistência de curso/vaga;
desistência de curso/vaga de graduação ou
extensão; documento transferência para outras IES; justificativa de faltas; licença médica; programa de disciplinas; programa de
disciplinas (livro de ementa de disciplinas);
revisão de avaliação final; - revisão de avaliação, prova ou trabalho; transferência ex-

terna; transferência
interna;
3. Cesumar –
Centro Universitário
Maringá: cobrava
por declarações emitidas pela secretaria
geral, expedição de
programas e ementas das disciplinas,
histórico escolar fora
de época, transferência externa, pedidos
de documentos em
regime de urgência,
xerox de prova, realização de prova substitutiva;
4. Unopar – Universidade do Norte do
Paraná: cobrava por declaração de conclusão
de curso, declaração de matrícula, emissão
de histórico escolar, processo de revisão de
prova e exame, segunda chamada de prova
e exame, transferência de turno, certificado
de curso de extensão, atestado de colação de
grau, certificado de estágio curricular não
obrigatórios, certificado de pós-graduação
lato sensu, programa de disciplina, declaração de conclusão de módulo, declaração de
disciplinas cursadas na pós-graduação;
5. Ulbra – Universidade Luterana do
Brasil: cobrava por emissão de declaração

de vínculo ou histórico escolar e para transferência de alunos para turmas, turnos ou instituições;
6. Uniderp – Universidade Anhanguera:
cobra por atestado de cancelamento de matrícula, atestado de cancelamento de matrícula,
atestado de frequência, atestado de matrícula
com disciplina e horários, atestado de notas
e frequências parciais, cancelamento de requerimento, certidão de conclusão de curso,
certidão de criação, autorização ou reconhecimento, certificado de participação em palestra, conteúdo programático por curso, conteúdo programático por disciplinas, conteúdo
programático por série.
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Prefeito de Presidente Prudente consegue
recursos para revitalizar praças.
O ano de 2018 mal começou, mas já há
conquistas a serem celebradas no municipio da pujante Presidente Prudente. O prefeito Nelson Bugalho assinou um contrato
de repasse com o Ministério das Cidades,
por meio da Caixa Econômica Federal
(CEF), com o objetivo de revitalizar duas
importantes praças do município, localizadas no Jardim Brasília, zona leste da cidade, e Jardim São Judas, na zona norte. Em
ambas as praças, serão construídas novas
coberturas para as quadras poliesportivas
e a reforma geral dos espaços.
No Parque do Povo do Jardim Brasília, o
recurso a ser destinado é de R$ 270.942,64,
sendo R$ 245.850,00 de repasse do Ministério e R$ 25.092,64 de contrapartida do
município. Já para o São Judas, o valor do
repasse para a reforma da Praça da Rua Paulo Gonçalves é de R$ 236.663,21, incluindo R$ 245.850,00 de verba federal e R$

17.813,21 de contrapartida do município.
Os recursos partiram de emenda parlamentar da deputada federal Keiko Ota
(PSB) e do deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB). Além disso, o Consórcio
Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOP)
também assinou contrato com a CEF para
a liberação de R$ 1.772.000,00, sendo R$
1.770.000,00 de repasses provenientes de
acordo judicial com a Companhia Energética do Estado de São Paulo (Cesp), e R$
2.000,00 de contrapartida do Consórcio,
para aquisição de equipamentos para implantação de usina móvel de reciclagem de
resíduos da construção civil.
As máquinas deverão atender a todos
os municípios consorciados. Além do próprio chefe do executivo, participaram da
assinatura o superintendente regional da
CEF, e o presidente do CIOP, Ailton César Herling.

São José do Rio Preto ganha
o “ Poupatempo da Saúde”.

Uma das principais promessas de campanha do prefeito Edinho Araújo (PMDB)
de São José do Rio Preto foi cumprida com
uma pomposa festa no interior do Plaza
Avenida Shopping. O projeto, ficou conhecido como “Poupatempo da Saúde” e
Segundo a Prefeitura, o local “apresenta
um novo conceito em atendimento médico,
inspirado em iniciativas de sucesso de metrópoles brasileiras”.
A expectativa é atender de 16 mil a 18
mil pessoas por mês, mas, segundo a Prefeitura, existe a possibilidade de ampliar para
até 40 mil atendimentos mensais. São oferecidas 27 especialidades médicas, com um
sistema 100% informatizado, que permite a
unificação das informações de toda a rede
pública de saúde, a ampliação do quadro de
profissionais e os atendimentos aos sábados,
proporcionando um menor tempo de espera
ao paciente. Segundo a Prefeitura, o CME
terá uma área de 1,5 mil metros quadrados,
divididos entre os pisos térreo e superior.

No total, são 40 consultórios e duas recepções com 390 lugares. O local conta ainda com sala de reunião, fraldário, corredores
técnicos e elevador, que garante a acessibilidade para todos.
O CME contará ainda com uma equipe formada por 150 profissionais: são 100
médicos, 2 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem, 1 gerente, 1 diretor clínico, 1 coordenador administrativo, 28 agentes administrativos, 4 recepcionistas, 3 telefonistas,
2 controladores de fluxo e 4 profissionais da
limpeza. O “Poupatempo da Saúde” funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e
aos sábados, das 7h às 13h.
O acesso ao serviço é através das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), a partir
do encaminhamento do médico da Atenção
Básica para a consulta com o especialista. A
entrada à recepção será autorizada 30 minutos antes do horário da consulta, com a apresentação do comprovante de agendamento.

O prefeito Nelson Bugalho assinou um contrato de repasse com o Ministério das
Cidades, por meio da Caixa Econômica Federal (CEF)

Secretaria de obras de
Bauru recupera ruas de
terra na cidade.

A Divisão de Terraplanagem da Secretaria de Obras da cidade de Bauru trabalhou incansavelmente na primeira quinzena deste ano na recuperação de ruas
de terra em vários bairros da cidade. As
equipes recuperaram ruas no bairro Quinta
da Bela Olinda, entre elas as ruas Licurgo
Vieira, Horácio Pires e Frederico Pagani,
no Jardim Central e Noroeste, região da
Vila independência, foram trabalhadas as

ruas Militino Martins, João Baptista de Almeida e Newton Prado e nas Águas Virtuosas, nas ruas Roberto Misquiati, Agenor
Lopes e Alcides Concuruto. Na semana
que passou os trabalhos foram concluidos
nas ruas dos bairros Águas Virtuosas e
Jardim TV. Segundo o Prefeito Gazzeta,
a operação visa contemplar todas as ruas
não pavimentadas da cidade em uma ação
inedita até então.
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“ BITCOINS” a criptomoeda que está a
agitar o mercado financeiro. ( 2ª parte )
Dando seqüência a matéria que mais
repercutiu entre os nossos leitores, apresentamos nesta edição as ultimas ações da
criptmoeda que está agitando o mercado
financeiro mundial. Tai Lopez, um investidor e analista proeminente, declarou que,
se os milionários mundiais alocarem apenas
1% de suas participações em bitcoin, o preço do mesmo poderia atingir US$ 60,000 no
meio do prazo.
De acordo com um relatório da Forbes,
existem quase 15 milhões de milionários a
nível mundial, com mais de 5 milhões localizados nos EUA e no Canadá. O investidor
bilionário Mike Novogratz, previu que o preço do bitcoin pode ultrapassar facilmente a
marca de US$ 40.000 no final de 2018, no
curto prazo. A base da previsão de Novogratz
é a entrada de dezenas de bilhões de dólares
do setor financeiro tradicional e investidores
institucionais no mercado bitcoin através do
mercado de contratos futuros de bitcoin.
O Chicago Board Options Exchange
(CBOE), que se tornou a primeira grande
exchange de opções a listar futuros de bitcoin em 14 de dezembro, já demonstrou um
rápido aumento na demanda de investidores
institucionais e investidores de varejo. Tai
Lopez observou que, se uma pequena parcela dos ativos de milionários em todo o mundo for investida em bitcoin nos próximos
meses, o preço do bitcoin “seria justificadamente em torno de US$ 60.000”.
Dado que a adoção do bitcoin como uma
reserva de valor e um meio de troca dentro
do mercado financeiro global está aumentando exponencialmente, US$ 60.000 permanece como um alvo de preço em médio prazo
viável. “Bitcoin é lançado aos lobos”, diz
a manchete com a previsão do Saxo Bank
de que o preço do bitcoin vai chegar a US$
60.000 em 2018 antes de cair mais de 98%
para seu ”custo de produção” de US$ 1.000″.
O banco de investimento dinamarquês
emitiu esta previsão em sua publicação anu-

al “Outrageous Predictions” que pretende
identificar “eventos altamente improváveis
com potencial subestimado”. “O aumento
do Bitcoin e outras criptomoedas tem sido
um dos fenômenos mais espetaculares dos
mercados financeiros nos últimos anos”, escrevem dois analistas do Saxo. “O Bitcoin
continuará a subir – e aumentará – durante a
maior parte de 2018, mas a Rússia e a China
juntos criarão um crash no mercado”.
O banco prevê que, impulsionado pela
angústia prolongada sobre o advento dos
derivativos de bitcoin, o preço do bitcoin
aumentará aproximadamente 400% do seu
nível atual para um pico acima de US$
60.000 – levando seu valor de mercado para
US$ 1 trilhão.
No entanto, adverte o Saxo, a ascensão
meteórica do bitcoin será igualada pela taxa
de queda. Pelos lados do brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão
que regula o mercado de capitais no Brasil,
decidiu proibir a compra direta de moedas
virtuais como o Bitcoin por fundos de in-

vestimento regulados e registrados no país.
Em ofício já publicado no ultimo dia 12,
direcionado aos administradores e gestores
de fundos, a Superintendência de Relações
com Investidores Institucionais da CVM
afirma que as criptomoedas “não podem
ser qualificadas como ativos financeiros” e
que, por isso, sua aquisição direta pelos fundos de investimento não é permitida. “No
Brasil e em outras jurisdições tem se debatido a natureza jurídica e econômica dessas
modalidades de investimento e não se chegou a nenhuma conclusão, em especial no
mercado e regulação domésticos”, disse o
superintendente Daniel Maeda. “Por essa
razão, não é permitida aquisição direta dessas moedas virtuais pelos fundos de investimento regulados”, acrescentou. A CVM
emitiu o documento após receber consultas
de diversos participantes do mercado que
questionaram o órgão regulador dos mercados financeiros do país sobre investimentos
em criptomoedas. Por outro, lado a CVM
destacou que ainda não há uma conclusão

sobre a opção de investimentos indireto em
moedas virtuais por meio de fundos no exterior, em locais onde a operação é permitida, mas disse que essas discussões “ainda
se encontram em patamar bastante incipiente” e pediu para que agentes interessados em investimentos indiretos em fundos
de criptomoedas aguardem definições de
autoridades sobre a legalidade de tal operação. “No entendimento da área técnica é
inegável que, em relação a tal investimento,
há ainda muitos outros riscos associados a
sua própria natureza (como riscos de ordem
de segurança cibernética e particulares de
custódia), ou mesmo ligados à legalidade
futura de sua aquisição ou negociação”,
destacou. A CVM cita ainda o projeto de
lei 2.303/2015 que, se aprovado “pode vir
a impedir, restringir ou mesmo criminalizar
a negociação de tais modalidades de investimento”. O valor de um bitcoin, a maior
e mais conhecida criptomoeda, subiu em
meados de dezembro para quase US$ 20
mil, então caiu para menos de US$ 12 mil
no fim de dezembro. Nesta ultima sexta, a
moeda era negociada em alta, em torno de
US$ 13,9 mil.
Na semana passada, a contraparte norte-americana da CVM, a Securities and Exchange Commission (SEC), fez um alerta
ao afirmar que os investidores têm que ter
cautela com criptomoedas e que muitos
promotores de ofertas iniciais de moedas
(ICOs, na sigla em inglês) e outros investimentos em moedas digitais não seguem as
leis federais e estaduais de valores mobiliários. O próprio presidente do Banco Central
do Brasil, Ilan Goldfajn, fez em meados de
dezembro alerta sobre o risco de ocorrência
de bolha no mercado de moedas digitais,
classificando-as como “pirâmide” e passíveis de serem usadas em crimes. O Jornal
Ônibus como foi o pioneiro em discutir o
assunto na região continua de olho e voltará
ao assunto sempre que necessário for.

“TELEGRAM”. Declara guerra ao
Whatsapp. Quem vence esta disputa ???

Sempre que o WhatsApp apresenta algum problema, os usuários correm para
outra plataforma: o Telegram. Durante o
bloqueio do popular mensageiro no Brasil
no início de 2015, o Telegram experimentou
um fluxo de cerca de 100 novos usuários por
segundo — e o fato se repete a cada vez que

ocorre o bloqueio. O Telegram é um projeto
de código aberto que já vinha sendo apontado como uma alternativa mais rápida, leve
e melhor que o concorrente. No entanto, se
você ainda não está familiarizado com este
sistema de troca de mensagens, nós reunimos todas as dicas necessárias para tirar

melhor proveito do aplicativo. Confira:
1) Telegram é um aplicativo para troca de
mensagens, considerado um dos principais
concorrentes do WhatsApp. Ele apresenta
funções semelhantes às dos demais nomes
do gênero, permitindo envio e recebimento
de conteúdos em texto, vídeo, áudio e imagem por meio de um pacote de dados ou de
uma conexão Wi-Fi.
2) Além disso, o Telegram conta com
alguns recursos mais específicos que envolvem a segurança e a privacidade das
mensagens. Um deles é a possibilidade de
iniciar conversas secretas com qualquer
usuário em sua lista de contatos — neste
caso, as mensagens de áudio, vídeo, foto
ou texto são automaticamente excluídas
após um tempo determinado por quem
criou o chat.
3) Foco na segurança. Ainda na questão
da segurança, o Telegram traz uma opção
nativa que bloqueia o acesso ao aplicativo
por meio de uma senha criada por você.

Com isso, não é preciso se preocupar se alguém vai visualizar uma mensagem em seu
celular de forma indevida, pois será preciso
informar o código para abrir o app.
4) Existe ainda uma função de autodestruição da conta. Nela, seu perfil e todos os
seus dados serão apagados automaticamente
caso você fique sem acessar o aplicativo durante um determinado período. Lembrando
que você determina esse intervalo de tempo
para que aconteça a autodestruição.
5) O Telegram apresenta ainda suporte para GIFs animados, integra motores de
busca para pesquisa de imagens (animadas
ou estáticas) diretamente no aplicativo e
apresenta um sistema de citação de outros
usuários durante uma conversa, ideal para
ser utilizada em um grupo. O app também
vai além dos simples emojis e traz uma série
de adesivos que você pode usar para ilustrar uma conversa. E você pode acessar tudo
isso diretamente da web, em qualquer navegador ou sistema operacional.
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Cientistas prevêem megaterremotos em 2018
pelo abrandamento da rotação da Terra.
As teorias a este respeito são várias, desde a mudança climática, através da mão do
homem, até a aproximação de Nibiru
A Terra perde velocidade. O planeta desacelera e gira mais devagar. “A rotação da
Terra está diminuindo devido ao efeito de
marés lunares e outros fatores, como mudanças atmosféricas (ventos), que têm um
efeito notável na aceleração ou desaceleração” As teorias a este respeito são várias,
desde a mudança climática, através da mão
do homem, até a aproximação de Nibiru.
Mas o que ninguém esperava fosse que o
movimento da Terra tivesse algo a ver com
tudo isso.
De vez em quando, a rotação da Terra
diminui alguns milissegundos por dia. Isso
é inconsequente para o ser humano médio e
só causa um leve desconforto para as pessoas cujo trabalho é medir a rotação da Terra
com grande precisão.
Isso pode estar prestes a mudar, se a hipótese apresentada por dois geólogos é verdadeira. Em um estudo publicado nas Letras
de Pesquisa Geofísica no início deste ano,
Roger Bilham da Universidade do Colorado e Rebecca Bendick, da Universidade de
Montana, prevêem que, devido ao abrandamento da rotação da Terra, o mundo verá
um aumento significativo de grandes terremotos em 2018.
Para fazer essa previsão, Bilham e Bendick estudaram todos os terremotos desde
1900 que foram registrados em mais de 7.0
na escala de magnitude do momento. Eles
descobriram que aproximadamente a cada
32 anos, há uma recuperação desses grandes
terremotos. O único fator que se correlaciona fortemente é uma ligeira desaceleração
da rotação da Terra ao longo de um período
de cinco anos antes da recuperação.
“É claro que parece louco “, disse Bendick à revista Science Science. “Mas pense nisso um pouco e pode não parecer tão
extravagante. Sabe-se que a rotação da Terra passa por períodos regulares de várias

décadas em que retarda e acelera. Mesmo
mudanças sazonais, como um forte El Niño,
podem afetar a rotação do planeta “. De
acordo com Bendick, para ter o tipo de efeito que produziria terremotos mais sérios, é
preciso ir mais longe.
A partir do seu centro, o planeta é feito
de um “núcleo interno” sólido de ferro e níquel, um “núcleo externo” de ferro e níquel
líquido, um manto líquido espesso e, finalmente, uma crosta fina e sólida. Os terremotos ocorrem na crosta, mas a crosta flutua
no manto. Embora Bilham e Bendick não
tenham certeza, eles acreditam que de vez
em quando o manto da Terra poderia ficar
um pouco mais na crosta. Isso poderia mudar a forma como o núcleo externo líquido
flui. E como tudo é metal dentro da Terra, a
mudança no fluxo afetará o campo magnético do planeta, o que, por sua vez, afetará
ligeiramente a rotação da Terra e, portanto,
alterará a duração do dia em milissegundos.
A rotação da Terra tem diminuído nos
últimos quatro anos. “A inferência é clara “,
disse Bilham ao jornal britânico The Guardian. “No próximo ano, devemos ver um
aumento significativo no número de grandes terremotos. Em vez de uma média de
aproximadamente 15 a 20 grandes terremotos, poderíamos ver 25 ou 30 em 2018. “ No
entanto, Bilham não consegue prever onde
eles poderiam ter lugar. Muitos grandes
terremotos ocorrem em lugares onde quase
não há vida humana, mas no lugar errado
pode causar uma grande catástrofe.
Por exemplo, em um país mal preparado
como o Haiti, um terremoto de magnitude
7,0 em 2010 matou mais de 100 mil pessoas. No Japão, com prédios muito bem preparados, um terremoto de magnitude 9.0 (que
liberou aproximadamente 1.000 vezes mais
energia do que 7.0) em 2011 matou cerca
de 18.000 pessoas. Então, podemos prever
terremotos? É uma questão que irrita os sismólogos, não porque não seja razoável, mas
porque os cientistas tentaram muitas vezes

e sempre terminaram em fracasso. Mesmo
após muitos avanços no campo da sismologia, quando ocorre um terremoto é essencialmente um evento aleatório.
Embora também lejamos aos cientistas
que, durante séculos, há histórias sobre a
antecipação animal antes do terremoto ter
ocorrido. O peixe-gato se move violentamente, as galinhas que param de colocar
ovos e as abelhas que deixam sua colméia
em estado de pânico, são apenas alguns dos
comportamentos estranhos da fauna antes
de um grande evento sísmico ter ocorrido.
Como escrevemos em publicações anteriores, inúmeros proprietários de animais
alegam ter testemunhado como seus gatos
e cachorros agiam estranhamente antes do
chão movido, latindo ou chorando sem mo-

tivo aparente, ou mostrando sinais de nervosismo e inquietação. Mas precisamente o
que os animais sentem é um mistério. Uma
teoria é que criaturas selvagens e domésticas sentem que a Terra vibra antes dos seres
humanos.
Outras idéias sugerem que eles detectam
mudanças elétricas no ar ou no gás liberado
da Terra. E tanto quanto a comunidade científica não quer reconhecê-lo, há também a
possibilidade de ter um sexto sentido além
do que podemos explicar com a capacidade de antecipar esse tipo de catástrofe. Mas,
além da capacidade de prever humanos e
animais, os cientistas já nos alertaram do
que nos espera em 2018, só podemos esperar quando e onde o próximo mega-terremoto ocorrerá.

Número Caixa volta a liberar crédito mais
barato para a compra da casa própria.
A Caixa Econômica Federal retomou
a liberação de crédito imobiliário da linha pró-cotista, a mais barata disponível
no mercado depois do Minha Casa Minha
Vida. Ao todo, o banco vai oferecer um
volume de R$ 4 bilhões. A linha de crédito é destinada aos trabalhadores com
conta no FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço) e cobra taxas de juros entre 7,85% (clientes com débito em
conta ou conta-salário) e 8,85% ao ano. A
liberação de crédito da linha pro-cotista
estava suspensa desde julho de 2017. Na
ocasião, a Caixa informou que “os recursos disponibilizados para a referida linha
já foram utilizados” e que, “nos primeiros
6 meses desse ano, foram emprestados
mais que todo ano de 2015”. Em 2017,
de acordo com a instituição, havia um orçamento previsto “de R$ 84 bilhões para
toda a carteira imobiliária, sendo R$ 6,1
bilhões para a linha pró-cotista”. A Caixa

é responsável por 70% dos financiamentos
imobiliários do País. Para ter direito à linha Pro-Cotista, o interessado:
1. precisa ter contribuído com o FGTS
por pelo menos três anos, consecutivos ou
não, na mesma empresa ou em empresas
diferentes;
2. não deve possuir financiamento habitacional ativo nas condições do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH);
3. não pode ser proprietário, cessionário, arrendatário ou promitente comprador
de imóvel residencial urbano concluído ou
em construção situado no município onde
exerce sua ocupação principal, nos municípios limítrofes e na região metropolitana
ou no atual município de residência;
4. precisa ter contrato de trabalho ativo
sob regime do FGTS ou saldo em Conta
Vinculada do Fundo, na data de concessão
do financiamento, correspondente a, no
mínimo, 10% do valor do imóvel.
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Conheça aqui o Hormônio do peso, e, evite
os famosos “pneuzinhos”. (parte 02)
Dando sequencia a materia publicada
na edição anterior, levamos até você a
segunda parte das importantes dicas para
se evitar famosos “pneuzinhos”. Outro
alimento promovido pelas indústrias e que
também é terrível: a soja. Este alimento
perturba o funcionamento da sua tireóide
que é o centro de gestão de hormônios do
seu corpo. Com o consumo da soja e desregulação da tireóide, os níveis de energia
são fortemente reduzidos rapidamente.
Com a perturbação hormonal provocada
nesse tempo, a soja aumenta os seus níveis
de insulina, levando seu corpo a acumular
gordura. É fundamental que você deixe de
consumir produtos a base de soja para que
você consiga emagrecer. O que nos leva ao
nosso terceiro alimento: os óleos vegetais.
Eu tenho certeza que você já ouviu dizer
que você deve consumir regularmente o
óleo de linhaça, ou óleo de girassol, ou até
mesmo o óleo de soja. Infelizmente, os
óleos vegetais são uns dos maiores perigos
para sua saúde. eles contém níveis altos
de ômega-6. O ômega-6 é um ácido graxo
essencial importante para sua saúde. Mas
você só precisa dele em pequenas quantidades. O óleo de girassol contém, por
exemplo, 6,6 gramas de ômega 6 a cada
10mL, o equivalente a uma colher de sopa.
Com mais de 1 grama de ômega-6, sua
saúde está em grande risco. E uma simples

colher de sopa de óleo de girassol já ultrapassa esse limite de segurança. O excesso
de ômega-6 pode levar a inflamação crônica do seu corpo. Quando um mosquito te
pica, você apresenta um quadro de inflamação localizada e seu corpo rapidamente
repara a lesão. O excesso de ômega-6 leva
a uma inflamação generalizada – seu corpo
tenta constantemente reparar a lesão. Por
causa disso, seus hormônios são perturbados, e sua produção de insulina explode, o
que te faz acumular mais gordura. Evite
os óleos vegetais se você quiser emagrecer. Vamos ao nosso quarto alimento. Eles
são o maior mito da indústria das dietas,
um mito muito perigoso para sua saúde.
Um verdadeiro escândalo sanitário.
Nós consumimos todos os dias, sem
nos dar conta de que nos mata aos poucos...
Eu estou falando dos cereais, até mesmo
os mais consumidos com o pão, as barras
de cereais, e até mesmo o arroz. Aqui está
um fato interessante que você deve saber:
Existe um termo que você deve entender
– Índice Glicêmico ou IG – que mede o
impacto dos alimentos na quantidade de
açúcar no sangue. Quanto mais o IG de
um alimento, mais esse alimento aumenta
a quantidade de açúcar no sangue. O que
poucas pessoas sabem, é que o aumento do
açúcar no sangue, leva seu pâncreas a produzir insulina para eliminar a glicose no

sangue. ... E seu corpo acumula gordura.
O pão possui um índice glicêmico de 90.
... Enquanto o açúcar de mesa possui um
IG de... 68! Isso quer dizer que o pão produz 132,35% mais insulina do que o açúcar
de mesa. Você sempre ouviu que o açúcar
faz mal a sua saúde? Se eu te disser que
existe um alimento 132,35% pior? Você

vai continuar comendo? s cereais são o
problema no1 que causam o problema do
sobrepeso que afeta o mundo atualmente.
Evite-os a todo preço, para que seus níveis de insulina diminuam e você possa,
finalmente, perder peso. Agora que você
conhece esses 4 alimentos, pode evitá-los
a todo custo para começar a emagrecer...

Aprenda a identificar seus hormônios de acordo com o seu peso.
Seus hormônios e seu peso podem estar
mais conectados do que pensa. Se a dieta
não funciona, e um “pneuzinho” saltou na
cintura, sem que tenha feito grandes alterações na dieta, o problema não está na quantidade de pizzas que come, mas sim sob a
pele, bem abaixo das células que formam a
camada de gordura. Várias partes do corpo
podem transforma-se em verdadeiros depósitos de gordura por causa do desequilíbrio
hormonal.
IDENTIFICANDO O PROBLEMA
Síndrome de Cushing: Os hormônios
são os mensageiros químicos, que fazem
toda a conexão interna no organismo. É
possível identificar se estão descontrolados, afetando o nível de gordura, avaliando
as reações do organismo. Um bom exem-

plo: quando a gordura fica concentrada
somente na barriga, mas os membros do
corpo continuam magros. Este caso denomina-se Síndrome de Cushing. Dá-se
pelo mau funcionamento da glândula supra renal (localizada acima dos rins), que
passa a produzir excesso de cortisol. Muito
estresse é igual a muito cortisol, que por
sua vez, pode ser sinônimo de uma barriga gigante. Outros sinais: o rosto também
fica grande e arredondado, e, por regra, a
gordura também se acumula na região da
nuca. Esta síndrome não leva prejuízos somente à aparência. Internamente, seus efeitos colaterias são a hipertensão e diabetes.
Para ter a segurança de que este é mesmo
o problema, deve-se fazer uma bateria de
exames para verificar os níveis de cortisol
no organismo, onde o mais importante é o
exame de sangue.

O QUE VOCE NÃO SABIA:
01 - Um crocodilo não pode por sua lingua para fora.
02 - A formiga cai sempre para o seu lado direito quando é intoxicada.
03 - Se uma estátua de uma pessoa em um parque em um cavalo tiver
com ambas os patas dianteiras no ar, a pessoa morreu em batalha.
04 - Se o cavalo tiver com apenas uma pata dianteira no ar, a pessoa
morreu em conseqüência das feridas recebidas na batalha.
05 - Se o cavalo tiver todas as quatro patas no chão, a pessoa morreu de
causas naturais.
06 - Um caracol pode dormir por três anos.
07 - A sua tábua de cozinha pode conter 50 vezes mais bactérias que o
tampo do vaso sanitário.
08 - Americanos consomem 16.000 toneladas de aspirina por ano.
09- Dez milhões de tijolos, 6500 janelas, 73 elevadores, 381 metros de
altura e 1860 degraus – O Empire State Building.
10 - Em 1997 o governo de Hong Kong matou e incinerou 1,3 milhões
de galinhas na tentativa de eliminar o vírus da gripe, que tinha matado
quatro pessoas e causado o terror de uma epidemia.
11 - Em proporção em relação ao preço do quilo, os hambúrgueres
custam mais do que um carro novo.
12 - Comer uma maçã é mais eficiente que tomar café para se manter
acordado.

Ginecomastia: Hormônios em desordem podem provocar ginecomastia, que ataca principalmente aos homens. Com a produção de estrogênio em excesso, a gordura
acumula-se no peito. Sua ocorrência mais
comum é pelo mau funcionamento do fígado. Este órgão desempenha papel crucial no
metabolismo, e também na eliminação do
estrogênio. Para medir os níveis deste hormônio, o mais seguro é fazer um teste denominado Estradiol Sérico.
Hipotireoidismo: Quando a pessoa está
lutando contra a gordura generalizada, normalmente acompanhada de lentidão física,
a condição em causa pode ser o hipotireoidismo. O hormônio vilão neste caso é o
tiroxina, produzido pela tireoide, que também tem papel de extrema importância no
metabolismo. Os sintomas mais comuns,
além do aumento de peso, incluem pele e

cabelo secos, e aumento da sensibilidade
ao frio. Também pode ser detectado através
de um exame de sangue que deve ser feito
para verificar oHormônio Estimulador da
Tireoide.
SOP: E, ainda que possa afetar homens
e mulheres, somente elas é que podem sofrer as dores deste problema hormonal: a
Síndrome do Ovário Poly Cística (SOP).
Sua principal característica é o aumento de
peso. Ocorre por desordens no ovário, que
entre outras características, passa a excretar
uma quantidade acima do normal de andrógenos, o hormônio masculino. A SOP pode
ser a origem da acne, períodos menstruais
irregulares, e crescimento extra de pelos, no
corpo e face. Ao disparar a produção de testosterona, o aumento do peso também passa
ser extra. Pode ser identificado através de
uma Ultra-sonografia Pélvica.

DICAS UTÉIS:
Como dobrar e organizar suas roupas? Veja como é simples e prático:
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COZINHANDO COM ARTE

NOSSA HISTÓRIA

Interior da primeira Agência Bradesco - Marília / 1943

FOFORICANDO
Defensoria pública de SP quer punição para Ratinho

Devido a um vídeo publicado em seu
Instagram oficial, tecendo diversas críticas
a emissora Rede Globo por ‘excesso’ de homossexuais em suas novelas, o apresentar
ratinho poderá ser punido. O vídeo não foi
bem recepido pelo público e chegou até a
Defensoria Pública de São Paulo, que considerou as falas de Ratinho homofóbicas e
ofereceu denúncia administrativa na Secretaria de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania. A atuação é do Núcleo Especializado

de Defesa da Diversidade e da Igualdade
Racial da Defensoria Pública.
A ação pede que seja aplicada uma multa ao apresentador por discriminação homofóbica, com fundamento na Lei Estadual nº
10.948/2001, que prevê punições administrativas para pessoas físicas e jurídicas por
atos de preconceito por orientação sexual.
Palavras do apresentador : - “Eu estava aqui
vendo a novela da Globo, aquela coisa de
cangaceiro e tal. Mas poxa, a Globo colocou
‘viado’ até em filme de cangaceiro, gente?
Naquele tempo não tinha ‘viado’ não. Você
acha que tinha ‘viado’ naquele tempo? É
muito ‘viado’: é ‘viado’ às seis da tarde, é
‘viado’ às oito da noite, é ‘viado’ às nove da
noite, é ‘viado’ às dez da noite, é muito ‘viado’. Eu não sei o que está acontecendo, não
tem tanto ‘viado’ assim. Ou tem? Será?”,
disse Carlos Massa, o popular Ratinho.

Um dos principais produtos da cultura
brasileira e apreciado por muitos, o café é
tão importante para o Brasil que o país tem
uma data especial para celebrar a bebida, dia
24 de maio. Nesta data, recordamos as suas
primeiras grandes plantações cafeeiras, que
marcam a história brasileira e movimentam
a economia local. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC,
o produto é consumido por 9 entre 10 brasileiros com mais de 15 anos.
Além disso, os grãos, considerados um
combustível para muitas pessoas, são ainda
nutritivos e repletos de propriedades benéficas ao organismo. São diversas as possibilidades de consumo, do tradicional cafezinho
todas as manhãs a drinks e até sorvetes com
o marcante sabor. Paixão nacional, o café é
ingrediente de diversas bebidas, do cafezinho de todas as manhãs a drinks no happy
hour. o Jornal do Onibus separou duas saborosas opções. Veja a seguir:

Milk-shake de café
Ingredientes:
3 a 4 bolas de sorvete de creme;
2 doses (80ml) café forte;
Calda de chocolate a gosto (para a bebida
e para decorar a taça);
100ml leite.
Modo de preparo: Faça seu café na sua
CMP60 e deixe-o esfriar. Depois, bata
todos os ingredientes no Liquidificador Expressionist BLP50 até que a mistura fique
homogênea. Decore o copo com a calda de
chocolate e sirva gelado.
Coquetel de café
Ingredientes:
1 lata de leite condensado;
2 xícaras de café forte, gelado e sem açúcar;
1 lata de cachaça.
Modo de preparo: Junte todos os ingredientes e bata no liquidificador até ficar bem
cremoso. Depois, é só servir.
Dica: antes de servir, você pode utilizar
chantilly em spray para decorar a bebida.

AQUELE ABRAÇO

Emilly Araújo criou um canal no YouTube

Emilly Araújo até que tentou, contudo,
não conseguiu ter a mesma sorte que Grazi
Massafera. A gêmea foi dispensada da Globo
após não ter seu contrato renovado. As informações são do jornal “Extra”. De acordo
com a publicação, a famosa fez, inclusive,
diversos testes para a dramaturgia do canal
e também para o “Vídeo Show”, mas foi reprovada em todos.
Agora, para tentar se manter na mídia,
a moça decidiu criar um canal no YouTube
e investir na carreira de influenciadora digital. Sempre que tem um tempinho, Emilly

Araújo parece gostar de usar as redes sociais
para mostrar um pouco de seu estilo. Nesse
início de semana, por exemplo, a ex-BBB
apareceu, em sua página oficial no Instagram, fazendo pose para exibir uma bota de
grife super estilosa, que parece ter adquirido
recentemente.“Leve seu tempo”, chegou a
escrever a irmã gêmea de Mayla, na legenda
da publicação, que, em apenas algumas horinhas, já havia ultrapassado a marca de 100 mil
curtidas.“Linda”, “Maravilhosa” e “Arrasou”
foram algumas das palavras que puderam ser
lidas, nos comentários da própria postagem.
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