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Em defesa
do povo

Novos conjuntos são
entregues sem estrutura de
serviços para a população

Prefeito de Tupã cancela contrato de
concessão com empresa e disponibiliza
ônibus de transporte coletivo de graça
para a população. Pág. 04

Direitos x deveres

Recém entregues aos seus contemplados, os conjuntos habitacionais Maracá, Montana e Trieste Cavichioli recebem constantes reclamações por parte de seus novos moradores que elencam a falta de escolas e unidade básica de saúde como principais pendências. Pág. 03
Conheça aqui as alterações que irão mexer
com a vida do trabalhador. Pág. 09

Primavera / verão

Marilia perde posições no ranking
de investimentos da revista exame

Prepare-se para enfrentar o Sol com os
cuidados que sua pele merece. Pág. 11

Dicas importantes

Para identificar os famosos FAKES e quais
as implicações jurídicas. Pág. 09

De acordo com a conceituada revista, o município recuou 05 posições deixando a 67ª para ocupar a 72ª posição. Outras cidades como
Bauru, por exemplo, apresentaram evolução. Pág. 03

Página 2

Outubro/ 2017

GOTAS DE FÉ.

AS TORRENTES
DO CÉU ESTÃO
CHEGANDO.
“Eis que se levanta do mar uma nuvem
pequena como a palma da mão do
homem...” ( 1 Rs 18.44b )
O Profeta Elias foi levantado por Deus
num tempo de extrema crise. A política era
comandada por Acabe, o pior rei de Israel. A economia estava em colapso, pois não
chovia sobre a terra. A religião estava em
decadência, pois o povo se dividia entre o
Deus vivo e Baal, um ídolo pagão. Elias
confrontou o rei por sua perversidade; o
povo, por sua instabilidade espiritual; e os
profetas de Baal, por sua cegueira.
Fogo de Deus caiu do céu, e o povo caiu
de joelhos na presença de Deus. Depois de
eliminar esses arautos da heresia, Elias subiu
ao cume do monte Carmelo com o propósito
de buscar em Deus um tempo de restauração
para a nação. Aconteceram cinco coisas : 1)
Elias ouviu o ruído de abundantes chuvas; 2)
Elias de prostrou diante de Deus; Elias orou
perseverantemente; 4) Elias buscou um sinal
de Deus; 5) Elias creu que uma nuvem do
tamanho da palma de uma mão era a garantia
da chegada das torrentes do céu.
Após três anos e meio de seca, Deus derramou as copiosas chuvas, e a terra floresceu
e deu os seus frutos. Hoje vemos sinais de
crise por todos os lados. A crise tornou-se endêmica e sistêmica, e enfiou suas garras mortíferas na política, na religião e na família.
Precisamos de novos Elias que tenham coragem de confrontar os poderosos deste século, autoridade para exortar o povo e poder
para triunfar sobre as hostes do mal. Só então
as torrentes do céu virão sobre nós trazendo a
tão necessária restauração. Graça e paz.

PARAR NUNCA...
DESISTIR JAMAIS !!!
Olá Amigos !!! Estamos com a rotativa
girando novamente. Após uma parada forçada devido a problemas administrativos e
burocráticos, voltamos a nossa trincheira de
luta por UMA MARÍLIA CADA VEZ MELHOR. Apesar dos avanços tecnológicos,
principalmente na área da informação e, a
avassaladora ascensão das mídias sociais,
ainda acreditamos que o jornal impresso,
ainda é um importante meio de comunicação e mobilização popular.
O JORNAL DO ONIBUS pela sua simplicidade vai continuar pautando pela cons-

trução de uma CIDADE MAIS JUSTA E
INTEGRA, independente de Partidos Políticos. Nossa visão continuará sendo a mesma,
ou seja, O IMPORTANTE NÃO É SER A
OPOSICÃO OU SITUAÇAO, MAS TER
POSIÇAO DIANTE DOS FATOS. Principalmente na luta em prol da população residente nos bairros periféricos e
que faz
uso do transporte coletivo de nossa cidade.
TRABALHADOR MARILIENSE, esse é o
SEU JORNAL. A sua voz está aqui, sempre
com a informação sem mascaras de PONTO- A-PONTO.

IMAGENS DO MÊS

Nuzmam preso...
...Nuzmam solto...
Superior Tribunal de Justiça acolheu pedido de habeas corpus do presidente afastado do
Comitê Olímpico do Brasil, preso desde 5 de outubro.

Terminal aberto para todos......E para tudo !!!!

Com um ano recheado de escândalos políticos fica difícil não constatar na roda de
amigos os comentários de uma expectativa
política negativa para os processos eleitorais
de 2018 e 2020. A nível nacional, o envolvimento da maioria dos partidos políticos
e da inclusão de boa parte dos presidenciáveis, deixam o eleitor sem esperanças para a
construção de um mais justo, honesto e solidário. O desvio de verbas publicas se tornou uma pratica comum e o supremo acaba
tomando algumas decisões que contrariam a
vontade popular e acabam indo ao encontro
dos interesses de políticos profissionais.
Em nossa cidade, a realidade local também não é animadora até o momento. Com
a herança de uma grande divida oriunda da
administração anterior, o gestor atual está a
cometer alguns deslizes e praticas já comprovadamente reprovadas em gestões passadas. A população já se manifesta em redes
sociais e, a aprovação que ultrapassava a
casa dos 78% nos primeiros meses já não
ultrapassa a casa dos 45% por cento.
A expectativa é que, com o pomposo orçamento de 2018, esta administração possa
promover uma reviravolta, visto que, é uma
tradição a maquina eleger pelo menos um
deputado. Para o povo a esperança é que, o
seu voto seja transformado em saúde e educação de qualidade, operação tapa buracos,
água nas torneiras, geração de empregos e
uma cidade limpa como o próprio slogan
que foi criado para rotular esta gestão, afinal,
a oposição não está morta...apenas se finge.

Outubro/ 2017

Página 3

Novos conjuntos são entregues
sem postos de saúde e escolas

Foto aérea do Conjunto Habitacional Montana.
Impulsionadas pelo Programa “Minha
Casa Minha Vida”, as construtoras de norte
a sul do país alavancaram a construção civil
e o mercado imobiliário de uma forma destacável nos últimos anos. Na cidade de Marília, a realidade não é diferente e, grandes
e novos núcleos são anunciados quase que
diariamente nos meios de comunicação. O
sonho da casa própria, no entanto, acaba se
tornando um pesadelo quando dispositivos
básicos de serviços começam a ser sentidos.
A senhora I. P. 60 anos, aposentada e
moradora no conjunto Trieste Cavichioli
nos relatou que uma escola para os adolescentes e uma escolinha para as crianças
seriam importantes principalmente para
tirá-las da rua. Finalizou citando que, quase não fica doente, mas quando isto ocorre
tem que se deslocar até a unidade do distri-

Cerimônia de entrega de chaves com a presença do prefeito Daniel Alonso.

to (do outro lado da pista ). Já a moradora
do residencial Maracá, D.M.C, 32 anos, do
lar, reclamou justamente do atendimento de
saúde, pois, segundo ela, atendentes do postinho de Nóbrega teriam informado que, a
demanda era muito grande para unidade tornando impossível “ por enquanto” atender
todo mundo.
Com isso, a moradora acaba se deslocando até uma unidade da zona sul da cidade,
onde residia anteriormente. Outra reclamação ficou por conta do transporte coletivo
que, segundo ela, já chega aos novos conjuntos habitacionais praticamente lotados
Podemos então, constatar a necessidade de
uma linha exclusiva para aquela nova região
da cidade, ou, um numero maior de ônibus
na linha, concluiu questionando sobre a
qualidade da água que chega às torneiras.

Nossa reportagem contactou o vereador
e ex-presidente da Câmara Luis Eduardo
Nardi, que, também já foi diretor do Daem
onde o mesmo nos esclareceu a dúvida sobre a obrigatoriedade da construção destes
equipamentos públicos tão cobrados pelos
novos moradores. Drº Nardi nos apresentou
o que consta na lei, ou seja, a reserva institucional que foi respeitado pelas construtoras. O que realmente faltou foi sincronismo e planejamento já se prevendo a grande
demanda de pessoas que iriam necessitar
de postos de saúde ou de escola para suas
crianças. No que diz respeito à água, ele nos
informou que se trata talvez de um problema
burocrático, pois existe um poço perfurado
com capacidade de 250 mil litros e, que está
com um embrólio licitatório desde novembro de 2016, onde um problema em uma

bomba pode estar provocando a alteração
no PH da água. Destacou ainda o empenho
das construtoras que perfuraram também
cerca de 3 ou 4 poços pequenos. Nossa reportagem apurou que, antes da assinatura final do Prefeito, os mencionados projetos habitacionais passaram pelo aval do Conselho
Municipal de Habitação que, tomando essa
experiência como modelo, poderá arquitetar
nos próximos conjuntos habitacionais ações
planejadas entre construtoras e administração municipal objetivando, dependendo do
numero de residências, a entrega conjunta
das casas com o equipamentos públicos necessários.
Ao final desta edição, fomos informados
que, a administração municipal já está empenhada para resolver o problema da água
naquela região.

Marilia perde posições importantes no Cornetadas
ranking nacional para investimentos
do dedão
Na terceira edição da pesquisa, foram
analisados 309 municípios com mais de
100.000 habitantes, responsáveis por 71%
do produto interno bruto. Na lista da consultoria, foram verificados 28 indicadores em
quatro aspectos essenciais para a evolução
dos negócios em uma cidade: desenvolvimento social, capital humano, infraestrutura
e desenvolvimento econômico. A lista dos
100 melhores destinos para os investimentos apresenta indicadores sociais e econômicos superiores à média nacional. Cidades
que apareceram bem nas duas edições anteriores do ranking da Urban Systems continuam no pelotão de elite. Esse é o caso de
São Caetano do Sul, do ABC paulista, e das
capitais Vitória e Florianópolis — respectivamente, segunda, quinta e sétima colocadas. Elas são consideradas ilhas de excelência na prestação de serviços públicos diante
da média brasileira e ostentam vitalidade
econômica, fatores que costumam ser um
chamariz para os investidores.
O ranking de 2016 mostra um aumento
da concentração de cidades com esses atrativos no estado de São Paulo. Agora, 40 das
100 melhores cidades para os negócios são
paulistas. No ano passado eram 36 e, na primeira edição do estudo, em 2014, 30. Uma
notícia alvissareira é o fato de que as práticas bem-sucedidas dos melhores destinos
para fazer negócios estão se espalhando. A
cidade paulista de Santana de Parnaíba, da
qual Barueri se emancipou em 1948, come-

çou a promover um verdadeiro choque de
eficiência, seguindo o exemplo da vizinha.
Santana de Parnaíba acabou de entrar
no seletíssimo time das dez melhores para
fazer negócio, um resultado de anos de esforços. Desde 2014, a prefeitura criou uma
força-tarefa entre as secretarias para ajudar
o empreendedor que deseja se instalar ali. A
integração dos sistemas da prefeitura e da
Junta Comercial permite hoje enviar pela
internet a maior parte da documentação necessária para as licenças, reduzindo a espera
de 30 para sete dias.
Um convênio com a Investe SP, agência paulista de promoção de negócios, levou
boa parte dos secretários de Santana de Parnaíba para aprender com investidores quais
os atrativos locais que mais importam. A
cidade de Barueri, município de 264.000
habitantes, próximo da capital paulista, não
passou incólume pela grave crise econômica que assola o país. É porque, desde que a
crise começou a bater na porta, Barueri tomou medidas para conseguir amenizá-la. De
que forma? Tornando-se ainda mais atraente
para novas empresas. Desde a década de 90,
Barueri se empenha em desburocratizar os
negócios. Há 11 anos vem liberando alvarás
de funcionamento pela internet, e de forma
bem rápida, pequenas lojas ou restaurantes
levam cinco dias para ter toda a documentação pronta.
Só que Barueri foi além. Diante da grave
crise, a cidade lançou um site na internet cha-

O marmitex mais gostoso da cidade !!!

Costelaria

BOI NA BRASA
Ligue e peça..É bom a beça !!!
3316-7004 E 99736-2530

mado Emprega Barueri, um banco de postos
de trabalho no qual as empresas anunciam
suas vagas. Os candidatos também podem
se apresentar ali: cerca de 20.000 currículos
já foram cadastrados. Com isso, as empresas
encontram mais depressa os profissionais de
que precisam.
Outra iniciativa foi a abertura de uma
faculdade, mantida pela prefeitura, com a
oferta de 100 vagas em áreas que as empresas locais mais buscam profissionais, como
tecnologia da informação. A cidade ainda
contratou a Fundação Getulio Vargas para
auxiliar numa reforma administrativa.
Os esforços têm gerado resultados: até
dezembro de 2017, Barueri deverá atrair 4
bilhões de reais em investimentos, de empresas como a Azul, de transporte aéreo, e
a AES Eletropaulo, de distribuição de energia. Desde 2014, 370 empresas escolheram
a cidade para se instalar. A administradora
de programas de fidelidade Multiplus acaba
de mudar sua sede de São Paulo para lá.. O
dinamismo de Barueri diante das adversidades da economia fez dela bicampeã num
ranking da consultoria Urban Systems, elaborado exclusivamente para revista EXAME, sobre as melhores cidades para fazer
negócio no país. Já a nossa Marilia caiu da
67º para 72ª posicão e, caso não haja uma
reação e criatividade na administração municipal a situação poderá se agravar. Bauru
apresentou evolução com uma sensível melhora em sua classificação.

Para quando está previsto o inicio
das obras de interligação da Av.
Drº José Guimarães Toni no Jd.
América ???
A tão cobrada auditoria em época de campanha será finalmente
anunciada ou não ???
Orçamento de 2018 poderá recuperar os indices de aprovação necessários para se eleger deputados
de “Marilia” ???
Em tempos de violencia e alto numero de acidentes a guarda municipal e a secretaria de transito e
segurança publica será criada ???
Plano de carreira vai ser discutido
com a participação de “todos” os
servidores sem discriminação de
categorias ??? Sai ou não sai ???
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Prefeito de tupã atende Algumas cidades já se
a população e cancela mobilizam contra dupla
contrato com empresa
função de motoristas
de transporte coletivo
de onibus.

O prefeito do município de Tupã (70
Km) Ricardo Raymundo, publicou recentemente o decreto 8.101 comunicando a rescisão do contrato de concessão com a empresa
responsável por operar o transporte coletivo
no município. De acordo com o secretário
municipal de Governo e Administração,
Moacir Monari, a atual administração vem
acompanhando e sendo sensível com o a situação do transporte público de Tupã, que
era prestado de forma precária e recebia
constantes reclamações e questionamentos
dos usuários. Segundo ele, o pedido de procedimento para apuração das irregularidades dos serviços prestados foi solicitado em
março de 2017 pela Secretaria Municipal de
Planejamento. Desde então, a empresa TDR
Transportes e Serviços Eireli ME vinha
sendo notificada a cumprir as exigências de
contrato e melhorar a qualidade do atendimento à população e a classe trabalhadora.
Inconstância nos horários, ônibus extremamente lotados, principalmente em horários de pico e mal atendimento por parte
dos funcionários eram as principais reclamações. Até que uma nova licitação seja
concluída, a prefeitura prestará o serviço
em caráter emergencial. A medida vem a
atender justamente o clamor do usuário do
transporte que há muitos anos vinha sofren-

do com as irregularidades dos veículos que
prestam o serviço na cidade.
O secretário municipal de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano, Renan Pontelli,
também confirmou que a iniciativa da prefeitura irá beneficiar muito a população e,
ainda explicou que, para não prejudicar a
população o serviço de transporte público
coletivo será oferecido emergencialmente
com veículos municipais, identificados com
o brasão da prefeitura e com a linha que vai
seguir. Os motoristas da prefeitura serão
responsáveis em executar esse serviço. Haverá um ônibus exclusivo para Linha Amarela, um outro veículo exclusivo para Linha
Azul e também micro-ônibus para realizar o
transporte nos distritos. Cada ônibus e micro que seguem para os distritos, terá um
monitor da secretaria de trânsito que auxiliará os motoristas sobre os locais de parada.
O prefeito municipal Ricardo Raymundo, confirmou que irá realizar o transporte
circular na cidade gratuitamente até que um
novo processo licitatório seja realizado e,
uma nova empresa que atenda as expectativas da população e exigências do município
se apresente. Nos distritos, os horários para
o transporte serão pela manhã e no final da
tarde. Somente entre as 13 horas e 14h30
não haverá serviço.

Manifestação do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), que emitiu juízo no sentido de que o motorista não pode exercer a
dupla função de motorista e cobrador, está
gerando uma onde de mobilização de legisladores em diversas cidades do país. Assim
diz o texto; “a função de motorista não se
confunde, de forma alguma, com a de cobrador, tratando-se de encargo específico
como o é o exercício da direção de ônibus,
não se pode aumentar o espectro da função
para que também a esta se acresça a obrigação de cobrar a passagem, sob pena de se
incentivar o abuso patronal em atividade de
interesse público e profundamente desgastante para a pessoa humana”.
No Rio de Janeiro por exemplo, a iniciativa foi do veredor Reimont (PT) que
na apresentação do seu projeto acaba com
a dupla função do motorista de ônibus, tornando obrigatória a presença de cobrador
e motorista em ônibus e micro ônibus na
cidade maravilhosa. A medida traz mais
segurança para passageiros e condutores.
Hoje esses trabalhadores devem dividir a tarefa de condução dos veículos com o papel
de cobrador. O projeto estava em segunda
instancia de tramitação na câmara local.
Curitiba, Santos e outras cidades seguem
o mesmo caminho, já se baseando em leis
contemplativas oriundas do congresso na-

cional, e atendendo aos
unânimes pedidos dos
usuários do transporte
coletivo. Convem lembrar que, desde novembro de 2016 foi aprovado em brasilia o projeto
de lei 2163/ 2003 de autoria do vereador Vicentinho (PT) que proibe a
dupla função. O projeto
proíbe as empresas públicas e privadas, concessionárias de serviço
de transporte coletivo,
de atribuir ao motorista
a função simultânea de
cobrador de passagens. E remete a empresa
infratora às sanções prescritas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Lei
de Concessões.
O deputado Assis Melo (PCdoB-RS)
que foi ovacionado na época pelos trabalhadores que atuam no transporte coletivo
pelo seu parecer favorável ao projeto declarou que ; “Obrigar aquele profissional a
cumprir duas funções ao mesmo tempo, isto
é, dirigir e cobrar, significa exigir do mesmo
uma condição humanamente incompatível.
Ademais, a manutenção do cobrador assegura e gera mais empregos”. Ele chegou a
citar a manifestação do Tribunal Superior
do Trabalho (TST) e destacou que a duplicidade de função resulta em fator de desatenção do motorista na função de conduzir
o veículo, chegando mesmo a apontar o fato
como causa de diversos acidentes no trânsito. A dupla função também provoca atraso
no cumprimento do percurso e maior dificuldade no atendimento de pessoas com deficiência, ou de idosos, gestantes e crianças,
apontados entre os inconvenientes causados
aos usuários e à população em geral. A tendência é que, nas cidades aonde exista esta
pratica, as autoridades competentes tomem
as providencias para a regularização em favor da geração de empregos, da segurança e,
no melhor atendimento aos usuários.

Usuário do transporte publico possuem direitos.
Você sabia ???
As empresas de transporte público têm
obrigação de indenizar qualquer usuário
que tenha tido prejuízo em sua dependência,
como roubos, furtos, abusos cometidos nos
ônibus e plataformas de embarque. Nesse
artigo, procuramos orientar a todas as pessoas que embarcam suas vidas em um meio
de transporte público, ônibus, metrôs, aviões, vans, no intuito de chegarem ao trabalho ou a qualquer outro destino que o transporte público o levará. Desde o embarque
e passando pelo trajeto diversos problemas
ocorrem com os usuários de transporte público que os deixam irritados e com muita
razão. Roubos, furtos, pessoas mal intencionadas, mulheres abusadas em transporte
público são as dificuldades enfrentadas pelos consumidores desse serviço essencial ao
funcionamento da vida.

Tem-se ainda a superlotação dos ônibus
coletivos, que atrasa a vida dos usuários, pois
eles têm que ficar aguardando passar um veículo que os caiba. É necessário ainda falar
a respeito dos motoristas apressados e negligentes que causam diversos acidentes tanto
na plataforma de embarque como nos pontos
gerando muitos problemas aos usuários.
A verdade é que a qualidade do serviço
prestado pelo transporte público é questionável e o seu custo financeiro é alto. E por ser
um serviço ofertado à população, as empresas que o fazem são consideradas pelo código
de defesa do consumidor como fornecedores
de serviços e os usuários do transporte público são seus consumidores. A regra do Código
de Defesa do Consumidor se aplica tanto a
empresas de transporte coletivo urbano, rural, municipal, interestadual e às empresas

de aviação ou marítimo, em suma, se alguém
oferece o serviço é responsável por tudo
que advier dele. O fato é que as empresas
de Transporte Público são responsáveis por
tudo o que ocorre com os seus consumidores, e são obrigadas a prestar um serviço que
atenda todas as necessidades dos usuários.
É obrigação das empresas colocarem
veículos em condições de segurança e na
quantidade necessária em suas linhas para
atender a demanda dos consumidores do
transporte público. Fato esse que não ocorre. O que vemos é que a maioria das pessoas procura alternativa ao transporte público
devido ao péssimo serviço prestado pelas
empresas concessionárias desse serviço. A
Constituição Federal informa que a responsabilidade em relação a terceiros passou a
ser objetiva, em razão do seu art. 37 § 6º

“As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.” Trocando em miúdos, não é necessário provar a culpa da empresa, ou não
adianta a empresa se defender dizendo que
não teve culpa, pois a responsabilidade objetiva já lança sobre ela o dever. Uma vez
que ocorreu um dano qualquer a seu usuário
a empresa de transporte público é automaticamente responsável pelo ocorrido, devendo fazer todos os reparos necessários.
Existe ainda a responsabilidade pelo código de defesa do consumidor e pelo código civil que estaremos abordando em outra
oportunidade.
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População desaprova
abertura do terminal urbano

Terminal rodoviário Urbano de Marília: organização, limpeza e segurança são questináveis.
Desde o dia 17 de julho a Prefeitura de
Marília, com apoio da Emdurb e AMTU
abriu os portões e catracas do Terminal Urbano padronizando, segundo declarações,
um novo sistema de integração. A transferência dos clientes de uma linha para outra
dentro do terminal não foi alterada, apenas
se unificou o sistema de integração, através
do cartão eletrônico Marília Card, tanto pelo
modelo cadastrado como nas opções de tarifas avulsas.
Em um primeiro momento, os usuários
necessitavam apenas fazer a confirmação da
segunda viagem gratuita pelo cartão eletrônico no validador do segundo veículo embarcado (respeitando um prazo de 60 minutos),
embarcando somente pela porta da frente.
Devido a desencontro de horários e, uma

forte mobilização via redes sociais, a administração municipal refez o acordo antes firmado com a empresa e, aumentou o tempo
de integração para 1hora e 40 minutos em
dias de semana e, em 2 horas para domingos
e feriados. Ocorre que, a experiência com o
terminal urbano aberto não foi muito bem recebido pela população que, constantemente e
em um crescente se manifesta nas redes sociais questionando a segurança, a limpeza, a
abordagem de ambulantes, a desorganização
e aglomeração em horários de pico.
Nossa reportagem se mobilizou até o
terminal urbano e fez uma enquete onde,
246 pessoas foram ouvidas. Entre homens,
mulheres, jovens, trabalhadores, estudantes
foi constatada uma reprovação por parte de
238 pessoas que, mesmo com a pintura sen-

do realizada, não pouparam criticas as instalações do terminal urbano e seu estado de
conservação. É Importante lembrar que, o
sistema do terminal fechado para integração
vinha sendo praticado há mais de 25 anos. A
medida faz com que a integração possa ser
feita em qualquer um dos mais de 1200 pontos de paradas atualmente existentes.
Em visita a outras cidades que operam
com o terminal aberto como, por exemplo,
Ribeirão Preto, a administração local primeiro pensou no bem estar do usuário com
ações de reforma, modernização e ampliação do terminal para posteriormente realizar
a mudança. A inclusão de serviços públicos
também pode ser notada em outros municípios que acabam transformando o local em
um ponto atrativo e seguro.

Orçamento de
marilia para 2018
será de quase 01
bilhão de reais, o
maior da história.

Foram divulgados os números oficiais
do orçamento da Prefeitura de Marília
para o exercício de 2018 que será de R$
925.002.322,29. A integra da peça orçamentária já está sendo analisada pelos nobres
vereadores, que deverão votar a proposta
em dezembro próximo. O valor é de aproximadamente R$ 100 milhões maior que o
orçamento deste ano, que foi aprovado pela
Câmara Municipal em dezembro do ano
passado, com previsão de R$ 827 milhões.
Já no ano de 2016, o orçamento da
Prefeitura foi de R$ 831 milhões com uma
diferença de R$ 3 milhões a menos que o
orçamento de 2015, com valor de R$ 834
milhões. E, apenas para concluir o comparativo, no ano de 2014, o orçamento foi de
R$ 760 milhões,e no ano de 2013 ficou em
R$ 687 milhões.
Com esta expectativa de arrecadação e
crescimento, a partir de 2018, Marília alcançará mais de R$ 1 bilhão de reais em seus
cofres. O orçamento é feito com base em
expectativas de arrecadação de impostos,
tributos e repasses financeiros da união e do
estado. Este será o primeiro orçamento “original” sob a batuta do Gestor, Empresário e
agora prefeito Daniel Alonso, já que o deste
ano foi elaborado pelo ex-prefeito Vinícius
Camarinha (PSB), em 2016.
DISTRIBUIÇÃO

Terminal rodoviário Urbano de Ribeirão Preto: reforma, modernização e ampliação fizeram do local um ambiente seguro e agradável.

Zona e Sul e Oeste ganham novas escolas.

A secretaria municipal da saúde receberá a maior verba em 2018 com cerca de R$
190 milhões, enquanto os menores valores
ficarão para a secretaria de Cultura, com
R$ 3,9 milhões e secretaria do Esporte com
R$3,7 milhões, curiosamente as mesmas
que poderiam investir em muito em projetos
nos bairros de nossa cidade a exemplo de
outros municípios que priorizam a proximidade com a população através de projetos
de inclusão.. A Fumes ( fundação ligada à
Famema) em processo de extinção receberá quase R$ 65 milhões, enquanto para o
Ipremm estão reservados R$ 102 milhões.
O gabinete do prefeito deverá receber quase
R$ 10 milhões.

Confira os numeros da peça
orçamentaria de 2018:

A Prefeitura de Marília, através da Secretaria Municipal de Educação, inaugura
mais duas unidades escolares na cidade.
Trata-se das Emeis (Escolas Municipais de
Educação Infantil) Flauta Mágica (zona oeste) e Cata Vento (zona sul). As escolas têm
estrutura de creche para atender crianças de
quatro meses a três anos, uma das faixas etárias com maior demanda na Educação.
Vistoria e inspeção das obras já foram
realizadas objetivando os preparativos para

as respectivas inaugurações e ficaram a cargo da diretora de Gestão Administrativa
professora Elaine Valéria do Nascimento e
da Assistente Técnica Leila Zambom. Um
gradil em área de declive de terreno e colocação de rodapés são as únicas pendências
da EMEI Flauta Mágica e retoques finais
de pintura, além dos rodapés, são as pendências da EMEI Cata Vento.
As duas escolas oferecerão cerca de 400
atendimentos no período parcial e 100 no

integral. Por um outro lado, mães de alunos reclamam da paralisação nas obras da
EMEI Sitio do Pica Pau Amarelo que obriga
o transporte das crianças para outras unidades. A construtora responsável em um primeiro momento alegou atraso nos pagamentos e, posteriormente, solicitou afastamento
de 180 dias por dificuldades financeiras.
Com isso, as obras só serão retomadas em
2018, salvo alguma medida de “pulso” tomada pelo Gestor Municipal.

Daem: R$ 82.633.780,00
Secr. da Saúde: R$ 190.475.000,00
Secr. da Educação: R$ 167.774.000,00
Gab. do Prefeito: R$ 9.839.000,00
Secr. da Administração: R$ 94.390.000,00
Secr. de Assist. Social: R$ 20.074.214,40
Secr. de esportes: R$ 3.725.000,00
Secr. da cultura: R$ 3.915.000,00
Secr. de planejamento econômico: R$
5.810.000,00
Secr. de planejamento urbano: R$
57.945.500,00
Secr. de obras: R$ 61.173.827, 89
Secr. do meio ambiente e limpeza pública:
R$ 34.106.000,00
Emdurb: R$ 2.300.000,00 (Transferência
da prefeitura) e R$ 11.931.000,00 (Administração direta)
Fumes: R$ 64.841.000
Fumares: R$ 428.000,00
Ipremm: R$ 102.560.000,00
Procuradoria Jurídica: R$ 4.045.000,00
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Ligue e peça..É bom a beça !!!
3316-7004 E 99736-2530
NOSSO ENDEREÇO :
Rua Martin Afonso, 46
Rotatória do Hospital São
Francisco
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Três cidades do interior paulista ganham destaque no mapa do turismo

Thermas dos Laranjais - Olímpia. Olímpia, na categoria de Estância Turística, garantiu recurso anual de R$ 3 milhões do governo.
Três cidades do nosso interior paulista (região noroeste) ganharam importante
destaque no Mapa do Turismo Brasileiro,
elaborado pelo governo federal. São José do
Rio Preto (SP), Olímpia (SP) e Araçatuba
(SP) foram classificadas pelo Ministério do
Turismo como categoria “B” ficando atrás
apenas da categoria “A” que geralmente
fica com as grandes capitais.
Essa classificação abre as portas para
as cidades receberem mais investimentos.
Os números gerados pelo turismo na região
chamaram a atenção do governo federal que
acabou de divulgar o mapa.
Olímpia, por exemplo, recebe dois milhões de turistas todos os anos. Os principais atrativos são os dois parques aquáticos,

além dos resorts. Esse foi o principal motivo que levou a cidade a ficar na categoria
B. Ficando atrás só de cidades como o Rio
de Janeiro, Salvador, Fortaleza. Para esse
levantamento, o Ministério do Turismo levou em conta itens como o fluxo de turistas nacionais e estrangeiros nas cidades e
o número de empregos formais no setor de
hospedagem.
“Hoje temos 14 mil leitos e vamos chegar a 22 mil leitos em 2020. Atualmente
temos mais leitos do que Santos, por exemplo”, afirma o secretário de Turismo de
Olímpia, Selim Jamil Murad.
Essa classificação “B” da direito a conseguir mais verbas para investimento no
turismo. Olímpia, na categoria de Estância

Turística, garantiu recurso anual de R$ 3
milhões do governo.
O estudo é feito a cada dois anos e serve
para nortear o setor que movimenta muito
dinheiro. Quando se fala em turismo, toda
a região é beneficiada. Muita gente já viu
no setor uma oportunidade de negócio, mas
ainda há muito a ser explorado.
“Temos o rio Grande, podemos fazer
passeio no rio, fazer pescaria, visitar uma
fazenda, poderia ter vários passeios turísticos na região e que podem ser explorados”,
afirma a turismóloga Cristina Prado.
Rio Preto também ganhou status de cidade que movimenta o turismo, mas não o
de lazer como Olímpia. O forte é o turismo
de negócios. Todos os anos a cidade recebe

muita gente do Brasil e do exterior que vem
participar de congressos e reuniões.
A área médica é uma das principais responsáveis por esse movimento, mas tem
também o polo joalheiro, de confecção,
além da agricultura. A cidade chama a atenção dos turistas pela boa infraestrutura como
hotéis, estradas duplicadas e aeroporto.
Mas nem tudo é negócio, o Festival Internacional de Teatro coloca Rio Preto na
rota do turismo cultural.
“Temos muita coisa na área cultural,
gastronomia e que vamos explorar, criar circuitos entre os municípios. Rio Preto ganha
com isso e todas as cidades ganham com
isso”, afirma Liszt Abdala, secretário de Turismo em Rio Preto.

Ourinhos entra na lista internacional Prefeitura de presidente prudente
de apoiadores do “ maio amarelo ” retira radares de transito da cidade
Funcionários da empresa
Politran concluíram o processo de retirada dos radares de
trânsito que permaneceram
instalados durante dois anos
em Presidente Prudente. O
motivo da retirada foi a não
renovação do contrato entre a
Prefeitura e a empresa. Desde o mês passado, os equipamentos foram desligados.
A Prefeitura informou
que, como os radares são de
propriedade da empresa que
operava o serviço na cidade
e como não houve a renovação do contrato, a Politran tem liberdade
para recolher os aparelhos.
Ainda segundo o Poder Executivo, uma
comissão de servidores da Secretaria Municipal de Assuntos Viários e Cooperação em

As ações de conscientização sobre segurança no trânsito promovidas pela Prefeitura, por meio da Diretoria de Trânsito
e Transportes Concedidos, incluíram Ourinhos na lista internacional de apoiadores da
campanha Maio Amarelo. Por determinação
do Prefeito Lucas Pocay, o trabalho foi intensificado este ano como forma de prevenir
e até reduzir os altos índices de acidentes.
O Brasil aparece em quinto lugar entre
os países recordistas em mortes no trânsito,
precedido por Índia, China, EUA e Rússia e
seguido por Irã, México, Indonésia, África
do Sul e Egito. Juntas, essas dez nações são
responsáveis por 62% das mortes por acidente no trânsito.
“O movimento Maio Amarelo tem como
intuito conscientizar a população a adotar
comportamentos mais seguros e responsáveis no trânsito, adotando as regras básicas

que podem salvar vidas, como não falar no
celular enquanto dirige, respeitar os semáforos, não dirigir em alta velocidade, prestar
atenção ao pedestre, entre outros cuidados”,
declara Lucas.
Para Ariovaldo de Almeida Silva, Diretor Municipal de Trânsito e Transportes
Concedidos a campanha é importante para
melhorar o convívio no trânsito e conscientizar motoristas e pedestres a adotar medidas que evitem acidentes.
“Em Ourinhos foram realizadas ações de
conscientização com adesivagem da frota
municipal, entrega de panfletos, instalação
de faixas em pontos estratégicos, divulgação nos sites institucionais da Prefeitura e Câmara Municipal. Também houve a
participação de entidades como a AADF e
AMOSIM na entrega de panfletos e ações
de orientação”, revela Ariovaldo.

Segurança Pública (Semav) está concluindo
os estudos técnicos para a elaboração do
edital da nova licitação para a instalação de
radares educativos no trânsito de Presidente
Prudente.
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Nova lei trabalhista passa a vigorar em novembro, confira as mudanças
CONFIRA OS PRINCIPAIS
PONTOS DA MUDANÇA:

Para quem não acompanhou,
relembramos que o texto-base foi
aprovado com 50 votos favoráveis,
26 contrários e uma abstenção.
Os senadores rejeitaram todos os
destaques apresentados. A votação
da reforma trabalhista no plenário
do Senado Federal foi a sessão mais
conturbada desde que a matéria
começou a tramitar na Casa.
A reforma altera mais de 100
pontos da legislação trabalhista,
como divisão de férias e extensão
da jornada, além de implantar
novas modalidades, como o
trabalho remoto, mas preserva
os direitos fundamentais dos
trabalhadores.

FÉRIAS: As férias poderão ser fracionadas em até três períodos, mediante negociação, contanto que um dos períodos seja
de pelo menos 15 dias corridos.
JORNADA: Jornada diária poderá ser
de 12 horas com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais (ou
48 horas, com as horas extras) e 220 horas
mensais.
TRABALHO INTERMITENTE (por
período): O trabalhador poderá ser pago por
período trabalhado, recebendo pelas horas
ou diária. Ele terá direito a férias, FGTS,
previdência e 13º salário proporcionais. No
contrato deverá estar estabelecido o valor da
hora de trabalho, que não pode ser inferior
ao valor do salário mínimo por hora ou à
remuneração dos demais empregados que
exerçam a mesma função. O empregado
deverá ser convocado com, no mínimo, três
dias corridos de antecedência. No período
de inatividade, pode prestar serviços a outros contratantes.
TRABALHO REMOTO (home office): Tudo o que o trabalhador usar em casa
será formalizado com o patrão via contrato,
como equipamentos e gastos com energia e

internet, e o controle do trabalho será feito
por tarefa.
NEGOCIAÇÃO: Convenções e acordos coletivos poderão prevalecer sobre a
legislação. Assim, os sindicatos e as empresas podem negociar condições de trabalho
diferentes das previstas em lei, mas não necessariamente num patamar melhor para os
trabalhadores.
Em negociações sobre redução de salários ou de jornada, deverá haver cláusula
prevendo a proteção dos empregados contra demissão durante o prazo de vigência
o prever contrapartidas para um item negociado.
DEMISSÃO: O contrato de trabalho
poderá ser extinto de comum acordo, com
pagamento de metade do aviso prévio e
metade da multa de 40% sobre o saldo do
FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado pela
empresa na conta do FGTS, mas não terá
direito ao seguro-desemprego.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: A
contribuição sindical será opcional.
TERCEIRIZAÇÃO: Haverá uma qua-rentena de 18 meses que impede que a
empresa demita o trabalhador efetivo para
recontratá-lo como terceirizado. O texto
prevê ainda que o terceirizado deverá ter as

mesmas condições de trabalho dos efetivos,
como atendimento em ambulatório, alimentação, segurança, transporte, capacitação e
qualidade de equipamentos.
AÇÕES NA JUSTIÇA: O trabalhador
será obrigado a comparecer às audiências na
Justiça do Trabalho e, caso perca a ação, arcar com as custas do processo. Para os chamados honorários de sucumbência, devidos
aos advogados da parte vencedora, quem
perder a causa terá de pagar entre 5% e 15%
do valor da sentença.
O trabalhador que tiver acesso à Justiça
gratuita também estará sujeito ao pagamento de honorários de perícias se tiver obtido
créditos em outros processos capazes de
suportar a despesa. Caso contrário, a União
arcará com os custos. Da mesma forma, terá
de pagar os honorários da parte vencedora
em caso de perda da ação. Haverá ainda punições para quem agir com má-fé, com multa de 1% a 10% da causa, além de indenização para a parte contrária. É considerada
de má-fé a pessoa que alterar a verdade dos
fatos, usar o processo para objetivo ilegal,
gerar resistência injustificada ao andamento
do processo, entre outros.
Caso o empregado assine a rescisão contratual, fica impedido de questioná-la posteriormente na Justiça trabalhista.

Como detectar, combater e agir contra um perfil falso (fake) no facebook

O Facebook, conta com mais de dois
milhões de usuários ativos mensalmente
(segundo seu ultimo informe), o que o torna a rede social mais popular do mundo.
Aproveitando a visibilidade da plataforma,
pessoas mal intencionadas e cibercriminosos encontram diversos meios para obterem
vantagens, informações e extorquirem os
usuários. Uma das formas encontradas é
criar um perfil fake, isto é, uma conta falsa
se passando por outra pessoa. Diversas são
as razões para este procedimento criminoso. Talvez queiram se divertir, talvez queiram tirar proveito de algo, talvez para obter
mais amigos, Talvez para implantar noticias
falsas, quem sabe para fins e interesses políticos ou até mesmo para se comportarem
de forma que não se comportariam pessoalmente ou no próprio perfil pessoal - não
importa! Para a sua própria segurança, saber
detectar um perfil falso do Facebook pode
ser uma habilidade muito importante no que
diz respeito à segurança online. Mantenha
distância daqueles que você não conhece!
Caso você encontre um perfil fake no
Facebook , não hesite em denunciar, de
forma anônima, a conta na própria plataforma. Ao informar a existência desse perfil,
você ajuda a removê-las definitivamente
da rede social. Para denunciar uma conta,
basta acessar o perfil, clicar no ícone de três
pontinhos, selecionar a opção “Denunciar”
e seguir as instruções que a plataforma apresentar. Pensando em ajudar os usuários, listamos algumas dicas sobre como lidar com
contas falsas no Facebook; Confira:

Como identificar um perfil
fake:
1) Sabe aquela pessoa que
te enviou uma solicitação de
amizada no Facebook mas não
tem nenhum amigo em comum
e que possui poucas fotos em
sua conta? Há uma chance de
se tratar de um perfil fake, ainda mais se o cadastro tiver sido
realizado recentemente e se
não houver novas publicações
visíveis. Em muitos casos, a
estratégia dos cibercriminosos
é se passar por um estrangeiro
– geralmente do sexo oposto –,
com imagem de ser bem-sucedido financeiramente e sem
muitos amigos. Toda conversa
do contraventor é direcionada
com objetivo de conquistar a
vítima. O golpista fará de tudo
para conseguir informações
e até fotos íntimas com o intuito de fazer chantagens posteriormente ou conseguir seu
endereço para enviar supostos
presentes.
2) Muitos cibercriminosos anunciam
links para supostas vagas de emprego e promoções para enganar outros usuários. Uma
dica para verificar se o link é verdadeiro
é buscar pela informação no Google para
confirmar se a oportunidade de trabalho ou
se a promoção está sendo anunciada no site
oficial da empresa. Por fim, quando você se
interessar por uma publicação feita por uma
página de empresas ou figuras públicas,
lembre-se de verificar a autenticidade da
conta por meio do selo azul ou cinza exibido ao lado do nome. Esta é uma das formas
encontradas pela rede social para proteger
usuários de um perfil fake. Se uma página
conta com esse selo, o Facebook confirmou
que a conta é verdadeira com base em informações enviadas por seu administrador.
3) Leia o perfil com bastante atenção. As
informações ali contidas parecem confiáveis
ou são difíceis de engolir? Por exemplo: às
vezes você se depara com um perfil que disponibiliza uma foto de alguém muito jovem,
e essa pessoa diz que é professora ou algum
CEO, por exemplo. Pelo que você consegue
analisar, o que acha? Por acaso esse perfil
é de alguém que apenas está querendo sair
bem na fita, mas não está conseguindo transmitir essa impres¬são? Nesse passo não teremos como ajudar - você terá que confiar
nos seus próprios senti¬dos. Se achar necessário, você poderá pedir provas de determinadas coisas que a pessoa in¬formou
no perfil, para poder ver se realmente são
verdades ou não.

4) Veja quais são os amigos dessa pessoa. São amigos globais ou locais? Quanto
mais amigos locais, mais chances do perfil
ser verdadeiro. Se verificar que os amigos
dela são de países muito varia¬dos, comece
a desconfiar. Essa regra vale, também, para
o caso de poucos ou nenhum amigo local. A
falta de amigos locais sugere que você está
lidando com um perfil falso. Pense bem: será
que essa pessoa não conhece NINGUÉM do
lugar de onde mora?
5) Fique alerta e tome cuidado com qualquer um que você tenha aceitado mas não
conheça pessoalmente. Caso você possua
esse hábito (o que não é recomendado) apenas porque o indivíduo parece ter os mesmos interesses que você. Às vezes eles utilizam na foto do perfil algo que esteja sendo
bem comentado na mídia (movimento de
mobilização, autoridades em evidencia, artista de sucesso). Apesar de você poder abrir
as portas para novas pessoas dessa forma,
é sempre bom ter alguém para lhe ajudar a
analisar a situação. Além disso, caso seja
possível, é bom ficar alerta aos sinais de
comportamentos estra¬nhos, como do nada
lhe bombardear com curtidas, comentários,
fotos, etc, em uma base diária. Caso dificilmente conheça essa pessoa, ela deveria estar pelo menos levando as coisas com um
pouco mais de calma, para não invadir o seu
espaço. Caso não acorde a tempo, você já
estará também exposto e sujeito à criação de
um perfil falso em seu nome.
6) Pode ocorrer de alguém criar perfil
em rede social com imagem (também conhecida como avatar) fictícia, abstrata ou de
personagem histórico, por exemplo, e apenas emitir sua opinião sobre temas diversos
ou divulgar notícias e outras informações,
sem ofender outras pessoas nem praticar
ilícitos como troca de imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Esses casos
mais se assemelham ao uso de pseudônimo,
e deles dificilmente surgirão conseqüências
jurídicas mais graves para o usuário. De
todo modo, pode acontecer de o perfil falso
ser comunicado ao gestor da rede social que
providenciara a exclusão, pois os termos de
uso das redes sociais geralmente proíbem
uso de dados falsos.
PERFIL FALSO ( FAKE ) EM DIFERENTE FORMAS E AS CONSEQUÊNCIAS JURIDICAS
Aqui apontamos as conseqüências jurídicas desse ato, de acordo com as leis do
Brasil (que, em boa medida, correspondem
às dos demais países, nesse aspecto). Como
já citamos, existem diferentes formas pelas quais alguém usa um perfil com dados
falsos. Algumas das principais são: a) uso
do perfil falso apenas com a finalidade de
se expressar e forma anônima, sem prejudi-

car outros ou cometer atos ilícitos; b) uso
de perfil para fazer sátira de pessoa conhecida; c) uso do perfil falso para prática de
atos ilícitos. d) uso do perfil para se obter
informações e preferências pessoais. e) uso
do perfil objetivando interesses políticos
seja para propagar noticias ou para denegrir
imagem de desafetos ou adversários ( muito
comum em nossa cidade). Esses casos podem ser mais ou menos reprováveis, mesmo
o primeiro, pois a Constituição do Brasil
expressamente proíbe o anonimato, quando
garante a liberdade de expressão. Seu artigo
5.º, inciso IV, estabelece: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato”. Embora a Constituição garanta liberdade de expressão, ela não é direito
absoluto, pois, no caso de ofensa, a mesma
Constituição assegura “direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.
Excessos no exercício da liberdade de expressão podem caracterizar outros ilícitos,
como crime contra a honra. As penalidades
do uso de perfil falso variam conforme as
circunstâncias e a utilização que o responsável lhe dê. A Constituição assegura proteção
à imagem das pessoas, de forma que usar
fotografia ou outra forma de representação
de al¬guém sem autorização pode gerar
obrigação de indenizar. Também pode surgir dever de indenizar se alguém usar de forma indevida marca comercial de alguém ou
de uma empresa. Situação diferente e mais
grave acontece se o usuário se aproveitar
de anonimato para ofender outras pessoas,
divulgar informações falsas sobre elas ou
praticar outros atos ilegais. Nesse caso, poderá ser responsabilizado em duas esferas: a
criminal, por crime contra a honra, como se
disse, e a civil, para ser condenado a pagar
indenização às pessoas atingidas. Do ponto
de vista penal, inserir dados falsos em rede
social pode configurar diferentes delitos,
previstos no Código Penal (CP). Em princípio, seria o de falsa identidade, des¬crito no
artigo 307 do CP, que prevê:
“Falsa identidade
Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade
para obter vantagem, em proveito próprio
ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano, ou
multa, se o fato não constitui elemento de
crime mais grave.”
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São paulo e nova délhi são as piores
metrópoles em violência contra mulheres

Cinco anos após o estupro coletivo fatal
de uma estudante em um ônibus em Nova
Délhi, a capital indiana apareceu nesta
segunda-feira ao lado de São Paulo como
uma das piores megalópoles do mundo em
termos de violência sexual contra mulheres,
mostrou uma pesquisa da Thomson Reuters
Foundation. O ataque de dezembro de 2012
contra uma mulher de 23 anos foi um divisor de águas na luta pelos direitos femininos
na Índia, a maior democracia do planeta,
levando milhares de pessoas às ruas para
exigir ações contra os ataques sexuais crescentes. A revolta pública não só obrigou as
autoridades a fortalecerem as leis de gênero,
criar tribunais para agilizar os julgamentos
por estupro e criar um fundo para as vítimas
deste crime, mas também a iniciar um debate sobre a violência sexual na nação majoritariamente conservadora e patriarcal.

Mas Nova Dhéli, metrópole que abriga
mais de 26 milhões de habitantes, continua
conhecida como “a capital do estupro” na
Índia. A cidade indiana e São Paulo dividiram a lanterna do estudo quando especialistas em questões femininas foram indagados
a respeito dos riscos que as mulheres correm
de serem vítimas de violência sexual em 19
megalópoles diferentes. “Não estou surpresa com os resultados, já que são baseados
em percepções. Índia e Brasil tiveram muita atenção da mídia para a violência sexual
nos últimos anos”, disse Rebecca Reichmann Tavares, diretora da Women in India,
da Organização das Nações Unidas (ONU),
que também trabalhou no Brasil. “A violência sexual nestas duas cidades é, claro, uma
realidade, mas não existem dados definitivos que indiquem que os índices são mais
altos em Dhéli e em São Paulo do que em

qualquer outra cidade.” A pesquisa solicitou
a 380 especialistas de cidades com populações de mais de 10 milhões de habitantes
que avaliassem o risco de violência sexual e
de práticas cultural prejudiciais às mulheres,
além do acesso das mulheres a assistência
médica e oportunidades econômicas.
O Cairo, capital do Egito, foi considerado a cidade mais perigosa para as mulheres
em geral e a terceira pior no quesito violência sexual, seguido pela Cidade do México
e Daca. Tóquio foi considerada a cidade
mais segura para as mulheres em termos de
violência sexual. Em julho deste ano 2.287
estupros foram relatados em São Paulo - em
todo o ano de 2016 foram 2.868 - segundo números do governo, mas o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estima que só 10 por cento dos estupros são
relatados.

Economize água... o verão exige
Independente de saber
de quem é a culpa,
o Jornal do Ônibus
conscientiza a todos
para a necessidade de
economia de água. A
escassez é evidenciada
em todas as cidades no
verão e, em nossa cidade
não será diferente.
Basta acompanhar pelo
site do DAEM o nível
do reservatório que
abastece a sua região e
compreenderá a nossa
preocupação. Até que
medidas necessárias
sejam adotadas a
economia é a decisão
mais acertada que
podemos tomar.

Vem aí o Serasa
dos politicos

O movimento Vem Pra Rua, que organizou manifestações a favor do impeachment
da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), vai
criar até o fim deste ano uma espécie de Serasa dos políticos de Brasília. Em parceria
com o site políticos.org.br, que organiza o
Ranking dos Políticos, o Vem Pra Rua lançará na internet uma lista negativa dos deputados federais e senadores em quem não
votar nas eleições de 2018. A relação já tem
até nome escolhido: “Tchau, queridos”. A
ideia é não permitir que o eleitor tenha memória curta em 2018”, diz o empresário Rogerio Chequer, líder do Vem Pra Rua.
A lista negativa vai incluir apenas parlamentares federais com ficha suja na Justiça
e que apresentem desempenho ruim no Congresso. Segundo Chequer, os critérios para
classificar os maus políticos serão objetivos.
Vão ser levados em conta, por exemplo, o
posicionamento de deputados e senadores
em projetos de interesse da sociedade – tais
como as Dez Medidas de Combate à Corrupção (propostas pela força-tarefa da Lava
Jato e que foram desfiguradas em votação
na Câmara), a criação do fundão eleitoral
com R$ 1,7 bilhão de recursos públicos e
as discussões sobre o fim do foro privilegiado. “Uma votação como a que criou o fundo eleitoral, que foi aprovado de maneira
simbólica [sem a identificação do nome dos
parlamentares], tem de ser lembrada na eleição”, diz o líder do movimento.
O histórico de processos judiciais de deputados e senadores será o segundo critério
fundamental para um político fazer parte da
lista. Segundo Chequer, haverá ainda outros
pontos a serem considerados, com menos
peso, tal como as faltas em sessões legislativas e mudanças de partidos. A lista negativa irá começar com alguns políticos e, aos
poucos, será alimentada com mais nomes.
Chequer afirma que haverá naturalmente
parlamentares que estarão fora da relação –
aqueles que, pelos critérios do levantamento, têm um bom desempenho. “De forma
alguma nosso objetivo é ‘demitir’ o parlamento inteiro”, diz o líder do Vem Pra Ru a.
“Mas o fato de um político estar na lista será
um selo negativo para ele.”
Se por um lado o Vem Pra Rua vai apresentar nomes em quem não votar, o movimento também pretende incentivar o lançamento de nomes novos para as eleições de
2018 que se identifiquem com uma agenda
comum em favor do Brasil. Esse trabalho
deve ser desenvolvido juntamente com outras instituições.
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DICAS DE SAÚDE:

O verão está chegando. Cuide de sua pele e da
sua hidratação com as dicas do J. do Ônibus

A estação mais quente do ano está chegando, e curtir o verão na praia ou passar o
dia no sol da cidade podem se transformar
em pesadelos para quem se descuidar da
hidratação, alimentação e proteção da pele.
Por isso, a redação do JORNAL DO ÔNIBUS reuniu dicas de especialistas em dermatologia e nutrição, com orientações para
manter boa saúde durante esta que promete
ser a estação mais quente dos últimos anos.
ALIMENTAÇÃO EM CASA E NA PRAIA
- O principal, quando a gente pensa em
alimentação em dias quentes, é a hidratação,
ou seja, beber de seis a oito copos de água
ao dia. Isso é fundamental principalmente
para crianças e idosos e para evitar surtos
de diarreia, tão comuns no calor. A hidratação, pode ser bem variada, com muita água,
suco, água de coco e chá gelado.
No caso de idosos e crianças, a atenção
deve ser especial, pois a desidratação é fácil
de acontecer nestas duas faixas. As crianças geralmente não relatam sobre sua sede
e continuam brincando e alguns idosos perdem a percepção de sede ao longo dos anos,
diminuindo a ingestão de água. É recomenda
carregar uma garrafinha de água ou tomar
várias pequenas quantidades de água por dia,
sem tentar compensar de uma só vez.
- Beber muita água de uma vez dilui os
minerais e pode causar desidratação ao contrário.
Junto à boa hidratação deve haver uma
dieta equilibrada, rica em água e pobre em
gordura.
- O prato arroz e feijão acompanhado
com carne, frango ou peixe grelhado e uma
salada é bem interessante para o verão, pois
tem uma boa oferta de fibras, vitaminas e
minerais.
Já os alimentos ricos em gordura e os
“pratões” de comida devem ser evitados. Ingeridos em dias muito quentes, eles podem
causar diarreia ou sonolência. Isso porque
as gorduras demoram mais para serem digeridas, assim como as grandes porções.
- As gorduras têm papel de lubrificar o
trânsito intestinal, mas quando se come demais, pode ocorrer fermentação no intestino, ocasionando a diarreia. Alimentos contaminados também aceleram o processo.
Para quem está na praia, na beira de rios e
riachos ou a beira de piscinas em chácaras e
pretende se alimentar por lá, os cuidados com
a alimentação devem ser ainda mais específicos. é necessário maior atenção às condições

de higiene de ambulantes, da temperatura dos
alimentos e dos quiosques instalados à beira-mar para evitar mal-estar ou intoxicação. A
opção mais saudável, no entanto, seria levar
o alimento preparado em casa.
- Se houver possibilidade, sempre tomando muito cuidado com a temperatura.
1. Manter a pele limpa e hidratada
Tomar pelo menos 2 banhos diários por
dia deve ser suficiente para manter a pele
devidamente limpa, livre do suor. Se estiver
muito quente, pode-se tomar mais banhos,
mas é recomendado usar somente água, evitando o sabonete para não deixar a pele mais
ressecada. O sabonete antisséptico pode ser
útil para eliminar as bactérias e outros micro-organismos das axilas, região íntima e
pés que podem causar frieira, por exemplo.
Após o banho é importante passar um
creme hidratante fluido, pelo menos nas regiões onde a pele tende a ficar mais seca,
como pés, joelhos, mãos e cotovelos.
2. Usar protetor solar diariamente
Aplicar protetor solar cerca de 20 a 30
minutos antes da exposição solar e fazer renovação a cada 3 horas é importante para
quem está na praia ou na piscina. Mas quem
fica exposto ao sol durante o trabalho também deve ter este cuidado todos os dias para
evitar o câncer de pele.
O protetor deve ser passado em toda
a área da pele fica exposta ao sol. Assim,
quem trabalha em ônibus e caminhões,
pode, por exemplo, aplicar bastante protetor
solar no braço e na mão esquerda porque estas tendem a ficar mais expostas ao sol.
As loções pós sol são ótimas para refrescar a pele após um dia de praia, piscina ou
cachoeira. Bons exemplos são: Loção Após
Sol da Avène, Spray pós-sol da Mustela e
o BiodermaPhotoderm, pois estes produtos
hidratam, reparam e acalmam a pele danificada pelo sol, evitando a descamação, prolongando o bronzeado.
3. Não se depilar no dia de pegar sol
Outro cuidado importante no verão é
não fazer a depilação do rosto e do corpo no
dia e também na véspera da exposição solar,
porque isto pode causar manchas escuras na
pele. Assim, a depilação deve ser feita, pelo
menos com 48 horas de antecedência. Uma
boa estratégia é fazer a depilação com cera
porque ela retira os pelos pela raiz, tendo
efeito mais prolongado.
4. Tomar banho de água doce quando
sair da praia
Depois de um dia de praia, deve-se tomar

HUMOR:

um banho de água doce, de preferência fria,
para retirar o sal e areia que tendem a ressecar a pele, facilitando as fissuras que podem
permitir a entrada de micro-organismos. Se
a praia tiver um chuveirinho de água doce,
experimente passar por ele antes de sair da
praia, e se não tiver leve uma garrafa de
água doce para jogar no corpo quando sair
da areia. Se possível experimente hidratar a
pele aplicando novamente o protetor solar
ou com a loção pós-sol.
5. Não fazer tratamentos de pele no verão
Evitar fazer tratamentos com laser e
produtos químicos durante o verão é importante, porque estes tratamentos podem danificar a pele bronzeada e causar manchas
difíceis de remover. A melhor época para
fazer estes tratamentos é durante o outono
e o inverno, quando a temperatura está mais
amena e o sol menos forte, mas é sempre
importante usar protetor solar quando fizer
estes tratamentos.
Outro cuidado importante é fazer esfoliação da pele, principalmente no rosto e nos
pés, 1 vez por semana para eliminar as células mortas e renovar a pele.
6. Manter a pele sempre seca
Manter a pele sempre seca é importante
para evitar o aparecimento de fungos que
levam à micose. Assim, deve-se usar sandálias ou chinelos para que os pés não fiquem
molhados de suor dentro do sapato. Além
disso, para evitar micose, também conhecida por pano branco, deve-se evitar compartilhar toalhas em clubes, praias e piscinas.
7. Pegar sol com protetor
Quem deseja ficar bronzeada sem prejudicar a pele pode optar por usar um protetor solar mais fraco, com FPS 4 ou 8, por
exemplo, porque ele filtra os raios nocivos
do sol e deixam a pele mais bonita, com um
tom dourado. Alguns óleos e bronzeadores
também possuem fator de proteção solar incluído em sua fórmula, conferindo ótimos
resultados.
No entanto, passar coca-cola, óleo de
cozinha e outros tipos de óleo que não sejam
específicos para exposição solar é contra-indicado porque pode ter riscos para saúde,
aumentando o risco de câncer de pele.
8. Investir no betacaroteno
Para deixar a pele morena e com um
bronzeado que dura mais tempo, também é
recomendado comer alimentos que contêm
carotenóides como cenoura, abóbora, mamão, maçã e beterraba, pois estes alimentos
protegem do câncer e deixam a pele mais
bonita e hidratada.
9. Ingerir bastante líquidos
Para evitar a desidratação que pode surgir rapidamente provocando intensa dor de
cabeça e boca seca, deve-se beber cerca de
2 a 3 litros de água por dia para hidratar o
corpo. A água pode ser substituída por suco
de fruta ou chá gelado, por exemplo, mas
estes tem mais calorias e podem aumentar
o peso, e por isso a água pura, e a água com
gotinhas de limão são mais indicadas.
10. Evitar o sol direto
Nas horas mais quentes do dia, entre as
10 e as 16 horas deve-se evitar a exposição
solar direta porque nestes horários há mais
riscos para a saúde. Assim, nestas horas, deve-se preferir ficar embaixo do guarda-sol
ou dentro do bar da praia ou da piscina para
se proteger do sol, evitando a insolação e as
queimaduras na pele.

Dicas utéis:

Você sabia?
01.) Cada Rei em um baralho representa
um grande rei da história. Espada – Rei
Davi, Paus – Ale-xandre o Grande, Copas
– Carlos Magno, Ouro- Júlio César.
02.) 111,111,111 x 111,111,111 =
12,345,678,987,654,321..comprove !!!
03. Os homens que partem o cabelo para
a direita geralmente vivem mais dos que
partem para a es-querda.
04.) Existe gordura suficiente no copo para
fazer 7 sabonetes.
05.) A temperatura de um peido quando ele
é criado é de 37º.
06.) Graham Bell (inventor do telefone)
nunca telefonou para a mãe ou para a mulher. Elas eram sur-das.
07.) Pelo menos cinco dos homens mais
poderosos na indústria da informática (Bill
Gates, Paul Allen, Larry Ellison, Steve
Jobs e Michael Dell) não acabaram seus
estudos universitários.
08.) O único alimento que não apodrece é o mel.
09.) A American Airlines fez uma economia de $40,000 em 1987 eliminando
uma azeitona de cada sa-lada servida na
primeira classe.
10.) O palmo das mulheres preenchem perfeitamente as suas nádegas (bumbum).
11.) O pênis do homem é 3 vezes maior
que o seu polegar.
12.) As mulheres estão medindo os seus palmos.
13.) Os homens estão medindo os seus polegares.
14.) O jornalista W. T. Stead publicou, em
1892, um conto prevendo o desastre do
Titanic. Ele foi uma das 1.513 pessoas que
morreram no naufrágio.
15.) O corpo humano pode suportar até 45
del. ( unidade de medida ) de dor. Mas no
momento do par-to, uma mulher sente até
57 del. De dor. Isto é equivalente a vinte,
isso mesmo, a VINTE ossos que-brando
ao mesmo tempo. AME SUA MÃE. A
PESSOA MAIS LINDA NESTE MUNDO.
NOSSA MELHOR CRITICA...NOSSA
MAIS APAIXONADA TORCEDORA.
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VOCE SE LEMBRA???

COZINHANDO COM ARTE

Sorvete fácil e gostoso

INGREDIENTES
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 gelatina(qualquer sabor)

MODO DE PREPARO
Faça a gelatina normalmente e não leve a
geladeira;
Depois que pronta, ainda quente, coloque
no liquidificador junto com o leite
condensado e o creme de leite;
Bata bem;
Depois leve ao congelador em um
refratário tampado para não formar blocos
de gelo;
Depois de congelado, retire do congelador
e bata na batedeira para ficar cremoso
Volte para o congelador;
Está pronto, um sorvete fácil, prático e
gostoso.

AQUELE ABRAÇO!!!!!
Antiga Camara Municipal de Marília
Foforicando

Paolla Oliveira e Rogério
gomes preparam casamento

A atriz está feliz da vida com o que foi
o sucesso da novela “ a força do querer “ e
pretende oficializar sua união em uma cerimônia intimista. Rumores nos bastidores
Globais dão conta de que a estrela quer,
mes-mo, oficializar o relacionamento com o
diretor artístico da novela Rogério Gomes,
o Papinha, no ano que vem. A cerimônia
será pequena, para poucos e bons amigos,
apenas para celebrar o amor, que só cresce
entre os dois. Afinal, eles já estariam morando juntos no Rio. Vale lembrar: o casal

se conheceu durante as gravações de Além
do Tempo (2015), da qual Papinha também
foi o diretor. Na sequência, após negar o romance, ambos decidiram assumir a paixão,
inclusive, publicamente. Paolla foi casada
com o ator Joaquim Lopes por seis anos
e, antes, viveu um romance com Maurício
Mattar. Papinha, por sua vez, teve enlaces
com a modelo Hanna Beatriz, a produtora
Roberta Richard e foi casado com a atriz
Deborah Secco. Também namorou Andreia
Horta e Bete Coelho.

Ivan Zochio

Dr. Divino de Castro

Dr. João More

Dra. Marília Mazeto

Profa. Fabiana Cruvinel

Dra. Adriana Ferrari

Camila Pitanga é embaixadora
do outubro rosa

Toda sexta e sábado, a partir das 21:00 hs
Bombando no Face

Depois da Baleia Azul,
agora apareceu
“A SEREIA AZUL”

Assim como todo ano, o Outubro Rosa
se iniciou pintando vários monumentos pelo
país com a mesma cor para alertar sobre a
importância à prevenção e combate do câncer de mama. Na capital paulista, por exemplo, na manhã do dia 6, o Instituto Avon
promoveu a abertura do projeto Giro pela
Vida, inaugurando uma enorme roda-gigante rosa no Parque do Ibirapuera.
A mestra de cerimônias foi a jornalista Maria Prata, grávida de nove meses de
Laura, fruto de seu casamento com o apresentador Pedro Bial. Ela falou da importância do autoexame. O projeto une cultura e
conscientização e, para celebrar o início do

evento, que foi até dia 12, teve show com
a apresentadora e cantora Sabrina Parlatore.
Já no Rio de janeiro, o Cristo Redentor também ficou rosa. A ação foi uma iniciativa
da Fundação Laço Rosa, e as embaixadoras
foram Camila Pitanga e Fernanda Motta.
Missas e Shows aos pés do Cristo ocorreram
com a presença de; Baby do Brasil, Zezé
Motta, Adriana Birolli, Bárbara Reis e Carla
Daniel. Em Marilia houve uma passeata pelas ruas centrais da cidade. O JORNAL DO
ÔNIBUS também abraça a causa e deixa
aqui a mensagem de alerta. O auto-exame
e a mamografia são indispensáveis na prevenção!

Inúmeros relatos de quem já perdeu moto,
carro, salário do mês, etc...

