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As polêmicas e as promessas do 
IPTU em marilia nos ultimos 20 anos.

Uma matéria que mostra o levantamento de reajustes do IPTU de Marília nos ultimos 20 anos, comprovando que o municipio é um dos 
que mais arrecada o referido imposto no Brasil. Confira também as promessas que foram realizadas para incentivar o pagamento por 

parte da população. Pág. 03

Vice-Prefeito Tato cobra 
volta das catracas e mais 

segurança no terminal

Em entrevista exclusiva ao Jornal do Onibus, o Vice Prefeito Antonio Augusto Ambrósio, 
o “Tato “, deixou bem claro sua posição contrária a decisão tomada pelo Prefeito 

Daniel Alonso. Mesmo sem o poder da caneta, fez questão de inspecionar o Terminal 
urbano e efetuou a cobrança de mais autoridade contra as empresas no cumprimento da 

determinação pela volta das catracas . Pág. 05

Prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo  
comemora o sucesso do programa 

“ONIBUS da SAUDE” implantado por 
aquela Prefeitura que circula pelos bairros 
da cidade para desafogar as unidades de 

saúde. Pág. 08

Conheça a ” Bitcoin” a a revolução da  
moeda digital que está mexendo com o 

bolso de muita gente... Pág. 09

 É BOM SABER.  Bolsa Familia terá rea-
juste em 2018. Pág. 10

Conheca o segredo para acabar com os 
“Pneuzinhos”. Pág. 11

Dicas importantes

Moeda do futuro?

É bom saber

Em Rio Preto, 
saúde é 

prioridade
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E ela (Maria) deu a luz o seu filho 
primogênito, enfaixou-o e o deitou em uma 

manjedoura..( Lc 2.7 a)

GOTAS DE FÉ.

Jesus nasceu, 
glória a deus nas 

alturas !!!

O Natal fala-nos sobre o nascimento de 
Jesus, o filho do Altíssimo. Ele deixou a 
gloria excelsa e desceu até nós. Esvaziou-se 
e assumiu a forma humana. Sendo DEUS, 
fez-se homem; sendo Rei, fez se servo; 
sendo exaltado, humilhou-se até a morte, 
e morte de cruz. O nascimento de Jesus foi 
prometido desde a eternidade. As profecias 
apontaram para sua vinda. Dele falaram os 
patriarcas e profetas. Todos os sacrifícios 
judaicos eram sombras que apontavam para 
sua realidade. Na plenitude dos tempos, ele 
nasceu em Belém , nasceu da mulher, nas-
ceu sob a lei, para ser o nosso redentor. Seu 
nascimento foi um milagre, sua vida foi um 
portento, sua morte foi substitutiva, sua res-
surreição foi poderosa. O Natal não é uma 
festa pagã. A figura central do Natal não é o 
Papai Noel, nem a mensagem central do Na-
tal é o comércio. Natal não é o brilho pálido 
da terra, mas a luz fulgurante do céu. Natal 
não é troca de presentes nem banquetes re-
quintados, mas a oferta da graça, o presente 
da salvação. JESUS é milagre do Natal, o 
conteúdo do Natal, a razão da nossa cele-
bração. Ele veio do céu para nos levar ao 
céu. Ele se fez homem para nos fazer filhos 
de Deus. Morreu  par nos dar a vida. Levou 
sobre si os nossos pecados para nos ofere-
cer seu completo perdão. Que neste Natal, 
o amor de Jesus renasça e brote em cada 
coração......

“ Os poetas gostam de sonhos. Ver o fu-
turo como presente e nele um presente que 
afague a toso os que acreditam que sonhar 
é preciso”.

 Mas não é apenas sonhando que o futu-
ro será melhor. Precisamos da mão de obra 
de cidadãos que na eloqüência de ver a fra-
gilidade que se agiganta em relação a esse 
futuro, onde sua prole estará vivendo, que 
precisa ser construído. Aqui, o colocar as 
mãos  na massa, significa atirar-se de cor-
po e alma para preparar o nosso próximo e 
que entendo o recado será outro agente fa-
zendo parte da corrente inquebrantável. Es-
tamos no limiar. Faltam pouco mais de 12 
anos, para nossa Marília, cidade símbolo de 
“Amor e Liberdade” tornar centenária.

Nossa linda e tão jovem menina comple-
tando 100 anos. Queremos oferecer-lhe o 
melhor presente. A NOSSA ÁRDUA LUTA 
PARA QUE MARILIA SEJA LIBERTA 
DA OPRESSÃO DE OPORTUNISTAS. 
QUE DEIXE DE SER PALCO DE UM 
TEATRO TÉTRICO DE ESPERTOS QUE 
QUEREM DE QUALQUER MANEIRA, 
SOBREPUJÁ-LA. Marília, que sejamos 
agentes do grito de liberdade, preso na gar-
ganta de todos, há tanto tempo. A queremos 
jovem mesmo aos 100 anos. Mas muito 
mais preparada, moderna e como dizem na 
gíria “antenada”. Apenas uma política de 
entendimento permitira transformá-la em 
escola de desenvolvimento para o mundo.

Mais uma edição atendendo aos pedi-
dos!!! E quando o desistir seria o normal, 
o insistir é o nosso lema, pois é na persis-
tência que alcançamos nossos objetivos. 
É com esse espírito que adentramos o ano 
de 2018. O mesmo sentimento gostaria de 
contagiar a esta administração que encerra 
o seu primeiro ano de uma forma tão lasti-
mável. Por se apresentar aos seus leitores 
como um jornal de linha independente, te-
mos então que lembrar o fato dos recursos 
escassos e, de um orçamento feito pelo seu 
antecessor e, já deteriorado antes da entrega 
do cargo.

Como se não bastasse a limitação fi-
nanceira para investimentos, a comprovada 
inexperiência com a gestão publica e a po-
lítica, acabou comprometendo seriamente a 
gestão que prometia ao povo mariliense a 
tão aguardada MUDANÇA. Decisões equi-
vocadas, ações impopulares, erros adminis-

É na fraqueza que nos 
tornamos fortes!!!

trativos, morosidade de atos, e confronto 
direto com o funcionalismo foram determi-
nantes para a alta rejeição deste final de ano. 
A nossa esperança é que, as criticas das ruas 
e de pessoas que amam essa cidade sirvam 
de remédio para um governo que ainda res-
pira por aparelhos.

Com um orçamento recorde para o ano 
vindouro, a expectativa é que a fraqueza 
do momento seja exterminada dando lugar 
a uma potencia política e administrativa. 
Como fazemos questão de frisar, não somos 
oposição, mas, temos uma posição e, sem-
pre em defesa do povo, da classe trabalha-
dora, do funcionalismo publico e daqueles 
que sonham com o franco desenvolvimento 
desta cidade que outrora era considerada  
“a grande promessa do interior paulista”. 
Avante Marília, o grande ato após a fraque-
za de uma queda e poder se levantar e conti-
nuar a caminhada.

IMAGENS DO MÊS

Abaixo assinado para volta das catracas e abaixo assinado para o “fora prefeito”.

Corbi Braga - escritor                                
“ Os poetas gostam de sonhos. Ver o futuro 

como presente e nele um presente que afague a 
todos os que acreditam que sonhar é preciso”.

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

FONES UTEIS
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Em time que está ganhando não 
se mexe. Mas, e em time que está 
perdendo??? 

Pela localização em região cen-
tral (coração da cidade), o ter-
minal urbano e o camelódromo 
não merecem uma total remode-
lação???

Qual será o destino do prédio da 
CMN (Quem tem peito???)

Eleições 2018. Dos candidatos a 
reeleição para deputado, qual en-
viou mais recursos para Marília 
no ultimo período ???

Vereadores irão barrar candida-
tura do ex- Prefeito ??? Quem 
tem peito ???

Cornetadas
do dedão

Retrospectiva de reajustes e promessas 
dos ultimos 20 anos

IPTU em Marilia

Marilia está entre as 100 cidades que 
mais se arrecada com IPTU no Brasil, e por 
incrivel que pareça com menor retorno para 
o contribuinte em areas consideradas essen-
ciais. A informação é do levantamento anu-
al Multi Cidades – Finanças dos Municípios 
do Brasil, feito pela FNP (Frente Nacional 
de Prefeitos). Antes da retrospectiva é pre-
ciso explicar que o IPTU é um tributo que 
incide sobre a propriedade imobiliária, in-
cluindo todos os tipos de imóveis – residên-
cias, prédios comerciais e industriais, terre-
nos e chácaras de recreio. Nele encontramos 
o valor venal que, é o valor pelo qual um 
bem é comercializado. Encontramos tam-
bem a Alíquota que é um percentual defi-
nido em lei municipal, que aplicado sobre 
a base de cálculo, no caso o valor venal, 
chega-se ao valor do imposto.

Portanto há 2 maneiras de se aumentar o 
valor do IPTU: aumentando o Valor Venal 
ou a Alíquota. Em dezembro de 1996, o en-
tão vereador José Roberto Pereira Silva en-
caminhou um projeto de lei ( 00117 – 1996) 
que aprovado ( Lei nº 4.240 de 26 de dezem-
bro 1996 ), aumentou os valores venais dos 
imóveis em 130% para o imposto predial e 
em 170% para o lançamento do imposto ter-
ritorial, valores esses que passaram a vigorar 
a partir de 1997, exatamente o primeiro ano 
de mandato do Prefeito Abelardo Camari-
nha. Com essas manobras, o valor do IPTU 
entre 1995 e 2006 foi majorado em 493%.

Foram necessários mais de 10 anos de 
denúncias e luta de lideranças comunitárias 

e entidades até que em 2006 o contribuinte 
conseguiu acabar com a abusividade com a 
decisão do Tribunal de Justiça de São Pau-
lo. Entretanto, um estudo da  ONG MATRA 
provou que, de 2005 a 2009, a Prefeitura de 
Marília reajustou o IPTU duas vezes, em 
2006 e 2008, quando aumentou as alíquotas.

Com Mário Bulgareli, o valor da alíquo-
ta para o predial, que era de 1,15% em 2005, 
passou para 1,40 % em 2006 e 1,85% para 
2008, e do territorial que era de 2,30% em 
2005, foi a 2,80% em 2006 e para 3,80% 
em 2008, acarretando um aumento real de 
74,41% sobre a majoração anterior no inter-
valo de três anos. O IPTU de Marília à partir 
de 2013 teve um aumento entre 90% e 350% 
para mais de 75.000 dos 98.000 contribuin-
tes e alguns aberrações de até 2.500%. A 
decisão coinscidentemente ocorreu em 26 
de dezembro de 2012  no apagar das luzes 
do ano e fim de mandato, numa manobra co-
manda pelo então  prefeito Ticiano Toffoli 
e por sete vereadores que aprovaram nova 
planta genérica do município.

O golpe foi preparado durante as duas 
últimas semanas e mostrou claramente a in-
teração de bastidores entre os grupos polí-
ticos de Ticiano Toffoli (PT) e do prefeito 
eleito Vinícius Camarinha (PSB). Marília 
apareceu entre as 100 cidades brasileiras 
que mais arrecadou com IPTU (Impos-
to Predial e Territorial Urbano) no ano de 
2016 chegando aos cofres a quantia de R$ 
57.312.868,91. Mais precisamente, a cidade 
aparece na posição 72 no ranking brasilei-

ro. Na divulgação anterior, com números 
referentes a 2015, Marília tinha ficado em 
71º lugar do ranking, quando arrecadou R$ 
52.066.703,48. Entre um ano e outro houve 
um aumento de R$ 5,2 milhões nas receitas 
com IPTU na cidade.

Em relação a sua população – 233.639 
habitantes, a arrecadação per capita foi de 
R$ 245,3. Marília arrecadou em 2016 mais 
IPTU que a capital do Tocantins, Palmas 
que tem 279.856 habitantes e acumulou R$ 
44,7 milhões com o imposto. No Estado de 
São Paulo, Marília ficou na frente de impor-
tantes cidades, como Americana – 231.621 
habitantes e R$ 48,7 milhões – e Sumaré – 
269.522 habitantes e R$ 41,1 milhões. Re-

centemente, a tentativa da Prefeitura e, do 
Prefeito eleito Daniel Alonso em aumentar 
em aproximadamente 10% o valor do IPTU 
em Marília por ano, nos próximo três anos, 
totalizando 33%, resultou em forte reação 
da imprensa e segmentos da sociedade. De-
vido a pressão no legislativo, o projeto de 
lei acabou arquivado.

Aos marqueteiros a serviço da arrecadação 
coube a função de passar para o contribuinte 
promessas como; SOLUÇÃO PARA A FAL-
TA DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGO-
TO, MAIS SAÚDE, MAIS EDUCAÇÃO, 
GUARDA MUNICIPAL, MAIS INDÚS-
TRIAS, CASAS POPULARES, ETC. pas-
sam-se os anos e o eleitor continua aguardando.

Fonte: Portal Transpaência da Prefeitura de Marília

Página de servidores no facebook 
bate recorde de reclamações

 Criada com o objetivo de agregar os servidores municipais, a página em forma de grupo 
denominada “EU APOIO A LUTA DOS SERVIDORES DE MARILIA”, já está alcançando 

o numero de quase 5000 mil adeptos. Além de postagens de admiradores, ativistas e 
integrantes da imprensa, é possivel constatar inumeras reclamações dos servidores 

publicos contra a atual admnistração. Cobranças de atrasos nos pagamentos, cesta basica 
dos aposentados, reajuste da unimed e outras questões são abordadas de forma livre e 

retratando o desabafo da cada um. O que se nota, é um descontentamento geral por parte 
do funcionalismo, justamente o fiel da balança para a eleição do atual prefeito gestor.
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PRIMEIRA PARADA
Há algum tempo, uma revista brasileira usou uma metáfora genial- “e se o Brasil fosse um ônibus ?”- e a partir daí mostrou de maneira geral como 
vive e pensa a população a partir dos 50 passageiros desse veiculo imaginário. Adoramos a idéia e resolvemos ampliar os temas. Bem vindos então a 

bordo do ÔNIBUS BRASIL, pelos  números estatísticos.

05:20 05:37 05:54 06:28 07:02 07:36
08:10 08:44 09:18 09:52 10:26 11:00
11:34 12:08 12:42 13:16 13:50 14:24
14:58 15:32 16:06 16:40 17:14 17:45
18:22 18:49 19:30 19:53 21:07 22:12
23:17

05:56 06:30 07:04 07:38 08:12 08:46
09:20 09:54 10:28 11:02 11:36 12:10
12:44 13:18 13:52 14:26 15:00 15:34
16:08 16:42 17:14 17:50 18:19 18:58
19:23 20:33 21:42 22:47 23:50

Horários Ônibus Urbano / Jardim Bandeirantes
Dias Úteis

Horários Ônibus Urbano / Jardim Santa Clara
Dias Úteis

TERMINALBAIRRO

TERMINALBAIRRO

05:45 06:10 06:45 07:20 07:55 08:30
09:05 10:15 11:25 12:35 13:45 14:55
16:05 16:40 17:15 17:50 18:25 19:00
19:35 20:45 21:55 23:10

06:10  06:45 07:20 07:55 08:30 09:40
10:50 12:00 13:10 14:20 15:30 16:05
16:40 17:15 17:50 18:25 19:00 20:10
21:20 22:30 23:50 

Horários Ônibus Intermunicipal / Marilia - Lins
Empr.   Guerino Seiscento

01:45h / Saída 03:30h / Chegada Prevista

02:30h / Saída 04:15h / Chegada Prevista

07:30h / Saída 09:45h / Chegada Prevista

09:45 / hSaída 11:30h / Chegada Prevista

11:00h / Saída 12:45h / Chegada Prevista

11:45h / Saída 14:00h / Chegada Prevista

15:45h / Saída 18:00h / Chegada Prevista

16:15h / Saída 18:00h / Chegada Prevista

17:30h / Saída 19:10h / Chegada Prevista

19:45h / Saída 21:45h / Chegada Prevista
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Vice-Prefeito Tato reprova abertura do 
terminal e cobra atitude de Daniel Alonso

Em entrevista concedida com exclu-
sividade ao JORNAL DO ONIBUS, o 
vice prefeito municipal Antonio Augusto 
Ambrosio (TATO ) , declarou estar des-
contente com o atual momento da cidade. 
Em assunto especifico sobre o transporte 
coletivo do município, ele fez questão de 
deixar registrado a sua posição contrária 
a decisão do Prefeito Daniel Alonso que, 
em acordo com as empresas acabou por 
determinar a abertura do terminal urbano 

de Marília com a retirada das catracas des-
de o dia 17 de julho. O Vice Prefeito nos 
informou que realizou uma visita pessoal-
mente com sua equipe e ficou horrorizado 
com o que viu, “ Presenciei pessoalmente, 
a presença de andarilhos, a falta de poli-
ciamento, as péssimas condições dos sani-
tários e o grande numero de reclamações 
dos usuários “ declarou .

É Importante lembrar que, o sistema 
do terminal fechado para integração vinha 

sendo praticado há mais 
de 25 anos no municí-
pio. Durante a entrevis-
ta, ficou evidenciada sua 
revolta com uma medida 
impopular.  Questionado 
se estaria havendo um 
racha na administração 
devido a sua não presen-
ça em eventos, reuniões 
e coletivas, citou que 
nunca é convidado e as 
demais decisões contra a 
população não passaram 
pelo seu crivo, pois, o 
mesmo não tem o “ po-
derda caneta”. 

Para finalizar, TATO declarou estar de-
cepcionado com a política como um todo, 
mas, que  espera que em 2018 haja algu-
mas MUDANÇAS que venham a favore-
cer a população carente de nossos bairros. 
“ quando eu não era político minha maior 
alegria era ajudar as pessoas, e agora que 
estou em um cargo político vejo muitas di-
ficuldades, e obstáculos que aparecem para 
que isto não aconteça” finalizou.

Como medida especifica sobre o assun-
to, ele reafirmou ter solicitado pessoalmente 
ao Prefeito Daniel Alonso que arregaçasse  
as mangas o mais rápido possível  para a re-

forma do terminal urbano e a reinstalação 
das catracas retornando ao esquema antigo. 
Ao que apuramos, a reforma iniciou a cerca 
de 20 dias com pintura dos gradis e paredes.

TATO finalizou declarando que voltará 
a fiscalizar o terminal urbano, pois o povo 
que o freqüenta o terminal é o mesmo que 
o elegeu, e, no seu pensamento o mínimo 
que pode ser feito, é retribuir a confiança 
com realizações que não penalizem a clas-
se trabalhadora. Procuramos o chefe do 
terminal urbano ( Ademir ) para explicar 
sobre os trabalhos a serem realizados, mas, 
o mesmo se recusou a conceder entrevista 
ou falar a respeito.

“ Presenciei pessoalmente, a presença de andarilhos, a falta de policiamento, as péssimas 
condições dos sanitários e o grande numero de reclamações dos usuários “ declarou .

Vereador Albuquerque aciona 
MP para volta dos cobradores.

Com ação protocolada desde agosto 
deste ano, o Vereador José Carlos Albu-
querque continua aguardando uma ação co 
Ministerio Publico para que se faça cum-
prir o contrato que preza pela permanencia 
dos cobradores nos onibus de transporte 
coletivo. Vale acrescentar que, em outros 
grandes centros se obteve resultado positi-

vo, como por exemplo no Rio de Janeiro, 
onde a câmara aprovou lei especifica sobre 
o assunto.

Albuquerque ainda colocou em votação 
na câmara o requerimento  que foi aprova-
do por unanimidade, que solicita ao senhor 
Prefeito Daniel Alonso a copia do contrato 
que concede o direito de concessão as atuais 

em empresa, para que, o cumprimento da 
legislação e cobranças por parte da popula-
ção como; cobertura de pontos de onibus, 
excesso de passageiros, assento exclusivo 
para idosos, falta de onibus em horarios 
alternativos  e  linhas insuficientes, sejam 
efetuadas de uma forma mais efetiva e, até 
judicialmente.

Vereador José Carlos Albuquerque
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Criatividade: em Rio Preto prefeito 
implanta o ônibus da saúde nos bairros
O Prefeito Edinho Araújo do Munici-

pio de São Jose do Rio Preto comemora 
os resultados do recem implantado PRO-
JETO ONIBUS DA SAÚDE. O ônibus iti-
nerante da Saúde preenche semanalmente 
uma agenda de atendimento nos bairros e 
distritos da cidade para fazer atendimento 
à população. Uma equipe multiprofissio-
nal composta por médicos, enfermeiros, 
agentes de saúde, nutricionista, dentista e 
educador físico, presta atendimento gra-
tuito aos moradores do bairro e adjacên-
cias. Não é necessário fazer agendamento 
prévio para se consultar.

Pelo modelo do projeto, poderão ser 
feitas consultas médicas e odontológicas, 
coletas para exame de papanicolau, indi-
cação para exame de mamografia, aferição 
de pressão e glicemia, vacinação, exames 
do programa Fique Sabendo (HIV, hepati-

Equipe multiprofissional presta atendimento gratuito aos moradores.
tes e sífilis), avaliação nutricional e orien-
tações diversas.

A população aprovou por unanimida-
de e, já se pode sentir uma sensível dimi-
nuição nas filas de unidades de saúde nos 
bairros onde já foram efetuados o atendi-
mento. Algumas secretarias de saude de 
outros municipios estão se deslocando até 
rio preto para conhecer o projeto e pos-
sivelmente implantar em suas cidades. É 
importante lembrar que, a pouco mais de 
duas semanas,

O governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) inaugurou a nova área de desem-
barque do aeroporto de Rio Preto, que pas-
sou a ter 6 mil metros quadrados. O custo 
da obra foi de R$ 19 milhões. O tucano 
falou ainda sobre a sua pré-candidatura 
a presidente na eleição de 2018 e outras  
obras na região.

Birigui inaugura 
unidade do SESC

Foi inaugurada em Birigui no ultimo 
dia 25, a unidade do Sesc Local. Dotado 
de estrutura e tecnologia de primeiro mun-
do e sustentáveis, a unidade traz vários 
equipamentos novos para a região, como 
um anfiteatro completo, quadras de vários 
esportes e atendimento odontológico. Para 
celebrar a conquista, o Sesc programou 
uma série de atividades gratuitas de músi-
ca, teatro, dança, circo, vivências esporti-
vas com atletas, espetáculos para crianças, 
contação de histórias, oficinas, exposição, 
entre outras opções.

Entre os destaques da programação os 
destaques foram para os shows das canto-
ras Zélia Duncan e Mônica Salmaso (can-
tando Vinícius de Moraes) e do violonista 
Marcel Powell, que prestou uma homena-
gem a seu pai, Baden Powell. A unidade do 
SESC Birigui esta localizada as margens 
da antiga linha de ferro da NOB (Noroeste 
do Brasil), local onde Birigui nasceu, no 
terreno onde funcionou o antigo BTC (Bi-
rigui Tênis Clube), entre as ruas São Paulo 
e Manoel Domingues Ventura. Por baixo 

de toda a estrutura corre, ainda, o córrego 
da Piscina, que foi totalmente recuperado 
e canalizado. O projeto da unidade, que 
levou cinco anos para ser erguida e de-
mandou R$ 50 milhões em investimento, 
segundo informações do Sesc, tem como 
característica única a sustentabilidade. A 
construção obedeceu critérios que minimi-
zam a geração de resíduos e riscos ao meio 
ambiente.

O prédio conta também com estruturas 
para controle de temperatura, como telha-
do verde, e aquecimento solar para água 
dos vestiários. Entre os espaços e projetos 
que compõem o novo Sesc Birigui estão 
um moderno anfiteatro com capacidade 
para 217 lugares, quadra poliesportiva, 
parque aquático com piscinas semiolím-
pica (aquecida) e infantil, solário, campo 
de grama sintética, quadra de areia, biblio-
teca com aproximadamente 3 mil títulos, 
clínica odontológica, espaço de tecnologia 
e artes, sala de ginástica multifuncional 
(climatizada) com aparelhos modernos e, 
por fim, área de alimentação.

Fundo social começa 
distribuição de cestas do 

“Natal Sem Fome” em 
Presidente Prudente

Na semana que se inicia, começa a dis-
tribuição das cestas de natal distribuidas 
pelo Fundo social de Solidariedade e Se-
cretaria do Bem Estar Social de Presidente 
Prudente fazendo parte da campanha Natal 
Sem Fome. A campanha é realizada tradi-
cionalmente no municipio todos os anos, 
envolvendo entidades, clubes de serviços,  
comércio, 100 atiradores do tiro de guerra 
e cerca de 500 voluntarios. Os alimentos 
foram arrecadados até o ultimo dia 07 de 

dezembro com visitas domiciliares e mais 
30 pontos de coleta espalhados em pontos 
estratégicos do comércio e instituições 
públicas. As cestas foram montadas com 
acrescismo de produtos natalinos como 
panetone, doces e champagne. A distri-
buição será realizada as familias carentes 
do municipio conforme cadastro realizado 
previamente nos cras de cada região ou 
diretamente no fundo social de solidarie-
dade. 

Cidades criam vagas de 
emprego no interior paulista

 Com as festas de final de ano, as con-
tratações temporárias quebraram recordes 
em alguns municipios do interior paulis-
ta.  Catanduva por exemplo, criou cerca de 
500 vagas de emprego temporárias  neste  
final de ano. . De acordo com o Sindicato 
do Comércio, o número é 66% maior do 
que registrado em 2016. As vagas foram 
para o comércio e atendimento ao público. 
As oportunidades que se  destacaram fo-
ram  para vendedores, balconistas e repo-
sitores de estoque. Já em araçatuba, Mais 

de 110 vagas temporárias foram  ofereci-
das no Posto de Atendimento ao Traba-
lhador (PAT). O número é 20% maior que 
no ano passado. Além das oportunidades 
disponíbilizadass no PAT, empresas par-
ticulares também abriram  processos de 
seleção durante o final do ano para contra-
tações temporárias. Já em Rio Preto foram 
abertas mais de três mil frentes de trabalho 
temporário e, como dado importante, mais 
de 40% dos candidatos selecionados para 
estas vagas, são efetivados.
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Bitcoins” a moeda digital que começa a 
agitar o mercado financeiro ( 1ª parte )
A moeda digital, conhecida mundial-

mente apenas como bitcoin, tem só seis 
anos, mas muitos de seus críticos já a con-
sideram morta. Tais previsões lúgubres, 
porém, estão deixando de lado uma ques-
tão bem mais importante: independente-
mente da morte ou não da bitcoin, a tec-
nologia que a sustenta veio para ficar. E a 
tecnologia se tornará ainda mais influente 
à medida que desenvolvedores criam ver-
sões novas e melhores. Nenhuma moeda 
digital vai remover o dólar de seu trono 
no curto prazo, mas a bitcoin é muito mais 
que uma moeda.

É um sistema descentralizado e radi-
calmente novo de administrar a forma que 
as sociedades trocam valores. É, simples-
mente, uma das inovações mais poderosas 
no mundo das finanças em 500 anos. Se 
aplicado amplamente para o funcionamen-
to interno da economia global, esse mode-
lo poderia eliminar trilhões em tarifas fi-
nanceiras, informatizar muito do trabalho 
feito por processadoras de pagamentos, 
órgãos de governo, advogados e contado-
res, e, criar oportunidades para bilhões de 
pessoas que atualmente não possuem con-
ta bancária. Muito valor será gerado, mas 
muitos empregos também ficarão obsole-
tos. A bitcoin tem algumas falhas indis-
cutíveis, pelo menos na sua iteração atual. 
A volatilidade do seu preço é significati-
va. (A quem agradaria ver o custo do das 
compras de supermercado variar até 10% 
toda semana ?).

As “carteiras” (como os aplicativos 
individuais que administram as contas de 
bitcoin são conhecidos) se mostraram vul-

neráveis a ataques cibernéticos e roubos, 
mesmo as de grandes bolsas de bitcoin, 
como a Mt. Gox, de Tóquio, e a Bitstamp, 
da Eslovênia. Apesar de o programa base 
da bitcoin ter resistido aos hackers por seis 
anos, os ataques a negócios relacionados 
à moeda virtual criaram a impressão que 
ela não é uma forma segura de armaze-
nar dinheiro. Até essas percepções serem 
superadas ou a bitcoin ser substituída por 
uma moeda digital superior, o público per-
manecerá desconfiado quanto ao conceito, 
e os reguladores tentarão invalidá-¬la.

Como qualquer tecnologia jovem, a bi-
tcoin é uma obra em construção, mas seu 
inovador software que é a base da moeda 
está constantemente sendo melhorado. 

Ela tem o código aberto e é livre de direi-
tos autorais, portanto, é acessível a qual-
quer pessoa que queira vê-¬la por dentro, 
copiá-¬la, sugerir melhorias ou criar apli-
cativos para a moeda digital.

Para entender como ele funciona e por-
que é mais eficiente e mais barato que o 
sistema existente, veja como funciona a 
compra de uma xícara de café na lancho-
nete mais próxima. Se pagar com cartão 
de crédito, a operação parece simples: 
você passa o cartão, pega o café e sai. Na 
verdade, antes de a lanchonete ser paga e 
seu saldo bancário ser descontado, várias 
instituições – como a administradora do 
cartão de crédito, seu banco, o banco da 
lanchonete, a processadora de pagamen-

to, a rede de compensação administrada 
pelo banco central regional – terão com-
partilhado parte das informações sobre sua 
conta ou interferido no fluxo do dinheiro.

Se tudo correr bem, o banco confir-
mará sua identidade e o crédito positivo e 
enviará o pagamento para o banco da lan-
chonete em dois ou três dias. Pelo serviço, 
a lanchonete paga uma tarifa entre 2% a 
3%. Agora, para pagar em bitcoin (mais 
de 82 mil estabelecimentos já aceitam a 
moeda em todo o mundo), é necessário ter 
a moeda. Se não possui, pode comprar de 
uma das bolsas e corretoras online usan-
do uma transferência simples de sua conta 
bancária. Então, vai alocar as bitcoins em 
uma carteira, que funciona como uma con-
ta online. Na lanchonete, você vai abrir o 
aplicativo da carteira em seu smartphone 
e segurar o código de leitura próximo do 
dispositivo do caixa.

Com isso, sua senha irá desbloquear 
um endereço de bitcoin e publicamente 
informar à rede de computadores bitcoin 
que você está transferindo o valor em dó-
lar, por exemplo US$ 1,75, equivalentes 
em bitcoin (cerca de 0,0076 bitcoin) ao 
endereço da lanchonete. Isso leva apenas 
segundos e aí você pode sair da lanchonete 
com seu café.  A tarifa é quase zero e as 
informações pessoais dos usuários não são 
divulgadas. As vantagens da moeda digi-
tal são ainda mais visíveis em mercados 
emergentes. Ela permite que trabalhadores 
imigrantes enviem dinheiro para suas fa-
mílias sem pagar 10% ou mais pelos servi-
ços internacionais de pagamento.

“ELLO”: A nova rede social que deseja 
derrubar o facebook. Você conhece ?

Uma nova rede social tem crescido em 
interesse entre usuários de redes sociais. 
Chamada Ello, o principal atrativo é ser 
assumidamente livre de propagandas, o 
que também faz com que os dados de seus 
usuários não sejam vendidos para outras 

empresas. “Nós percebemos que uma rede 
social que tem propagandas é criada para 
anunciantes, não para pessoas.

Todos os nossos movimentos eram ras-
treados e armazenados, e todos os posts 
que fazíamos eram lidos e vendidos a 

outras empresas (…)”, explica o FAQ do 
Ello, numa clara referência ao Facebook. 
Não é novidade para ninguém que a rede 
social de Mark Zuckerberg escorrega feio 
quando o assunto é a privacidade de seus 
usuários. O Ello foi criado por um grupo 
de designers e artistas “conhecidos” que 
buscavam um espaço simples, belo e sem 
propagandas para dividir suas criações 
com o mundo e conversar com os amigos. 
Tanto que, apesar de estar em crescimen-
to, ele ainda está em fase beta, com novos 
recursos sendo acrescentados diariamente 
e uma extensa lista de espera para fazer 
parte dele. Está tão popular que há pessoas 
vendendo convites no eBay.

Como toda rede social, é difícil se 
acostumar ao layout e às funcionalidades 
logo de cara. O Ello é bem minimalista, 
com uma interface que está mais para 
Tumblr que para Facebook. O conteúdo, 
idem: encontrei um sem-número  de fotos 
bem tiradas e imagens com efeitos e frases 
escritas por cima, mas talvez sejam carac-
terísticas dos perfis que resolvi visitar. Em 
todo caso, mostra o apelo artístico que a 
rede tem, pelo menos neste início. Você 
pode seguir perfis de duas maneiras. O 
Ello te dá duas listas: a primeira, Friends, 
mostra as atualizações de seus amigos na 

ordem, sem perder nenhum post – perfeito 
para quem reclama da (falta de) inteligên-
cia do algoritmo do Facebook. A segunda, 
Noise, traz o conteúdo em um grid, e não 
mostra necessariamente todos os posts de 
quem você decidir por lá. De cara, você 
tem, no Friends, a pessoa que te convidou 
e, no Noise, o próprio perfil do Ello.

Em Discover (é um dos ícones ali na 
esquerda, em cima dos nomes das listas) 
você pode encontrar perfis indicados e uti-
lizar a busca para encontrar amigos. Mas, 
para crescer, é preciso ter dinheiro.

O plano do Ello é disponibilizar alguns 
recursos pagos no futuro; ao vinculá-los à 
sua conta, você ganha a possibilidade de 
melhorá-la em algum aspecto e ajuda a 
manter o serviço, que continuará gratuito, 
no ar. Os criadores da rede sabem que esse 
modelo não os levará aos bilhões do Face-
book, mas esse não é o objetivo deles – e, 
normalmente, aproveitam para alfinetar a 
outra rede social: “Não estamos interessa-
dos em dominar o mundo. Achamos que 
as pessoas que são motivadas a fazer esse 
tipo de coisa têm problemas psicológicos 
mal resolvidos”. Mas talvez essa postura 
também lhes custe a escalada das redes 
sociais, já que novos recursos (e usuários) 
custam dinheiro.
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Bolsa familia terá reajuste em 2018
O governo federal fará reajuste em 

2018 no valor dos benefícios pagos pelo 
programa Bolsa Família. A informação foi 
dada pelo ministro do Desenvolvimento 
Social, Osmar Terra. Segundo suas de-
clarações o reajuste deve acontecer entre 
março e abril do ano que vem, e deve su-
perar a inflação.

Atualmente, cerca de 13,5 milhões de 
famílias recebem o Bolsa Família, segun-
do dados do Ministério do Desenvolvi-
mento Social.   Segundo Terra, o aumento 
deve ficar acima da inflação acumulada 
desde o último reajuste, que ocorreu em 
julho de 2016.

Na época, a alta média foi de 12,5%. A 
expectativa, segundo o ministro, é de que 
o próximo aumento ocorra entre março ou 
abril do ano que vem. Terra afirma que o 

fato de a inflação estar em patamar mais 
baixo ajuda a dar um reajuste mais alto. O 
governo já havia indicado neste ano que 
faria um reajuste nos benefícios pagos pelo 
programa, mas voltou atrás diante da piora 
dos números das contas públicas. O minis-
tro estima que o orçamento para a pasta 
será de 91 bilhões de reais em 2018, ante 
80 bilhões de reais destinados em 2017.

De acordo com Terra, a revisão de be-
nefícios de auxílio-doença concedidos in-
devidamente permitiu a ampliação do gas-
to do ministério, e o processo gerou uma 
economia de cerca de 5 bilhões de reais 
neste ano. “E até o ano que vem vão ser 
19 bilhões de reais, numa população de 1,7 
milhão de pessoas que estavam recebido 
o auxílio-doença havia mais de dois anos 
sem revisão”, avaliou.

Número de milionários no Brasil pode 
crescer 81% até 2022, diz CreditSuisse

O número de milionários no Brasil po-
derá chegar a 296 mil até 2022, o que re-
presentará uma alta de 81% ante os atuais 
164 mil brasileiros com mais de US$ 1 mi-
lhão. A projeção é do banco CreditSuisse. 
O relatório estima que o Brasil apresentará 
o segundo maior aumento no número de 
milionários crescimento entre 23 países 
analisados, perdendo apenas para a Argen-
tina, cuja previsão é de uma alta de 127%, 

para 68 mil milionários. Na sequência, 
estão Índia (52%) e Rússia (49%). Pela 
metodologia do estudo, são considerados 
milionários os indivíduos com ativos ava-
liados em mais de US$ 1 milhão, excluin-
do a residência principal.

Pelas estimativas do banco, em 5 anos 
o Brasil pode contribuir com US$ 1,6 
trilhão para engordar o bolo de riqueza 
mundial e atingir cerca de US$ 4 trilhões 

em ativos em termos reais.  O “Global 
WealthReport 2017” projeta uma taxa de 
crescimento no número de milionários de 
54% na América Latina, enquanto que na 
África o incremento será de 73%. A média 
global para os próximos 5 anos é de alta 
22%.  A expectativa é que o número de 
milionários no mundo suba dos atuais 36,5 
milhões para 44 milhões de pessoas.

A perspectiva para o segmento milio-

nário é mais otimista do que para a base 
da pirâmide (com faixa de riqueza de me-
nos de US$ 10 mil por adulto), cuja pre-
visão do banco é de uma queda de apenas 
4%. Os Estados Unidos concentram atu-
almente o maior número de milionários 
no mundo (15,35 milhões), seguidos por 
Japão (2,69 milhões), Reino Unido (2,19 
milhões), Alemanha (1,96 milhão) e Chi-
na ( 1,95 milhão). 
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DICAS DE SAÚDE

Conheça aqui o hormonio do peso e evite 
os famosos “ pneuzinhos”. (Parte 01)

Nos últimos anos, pesquisadores das 
universidades de Havard e Oxford des-
cobriram um hormônio terrível. A perda 
de peso observada quando se diminui a 
produção desse hormônio parece uma dá-
diva dos céus para os homens e mulheres 
de todo o mundo. Isso é o que os médicos 
dizem agora: É o hormônio do armazena-
mento de gordura... Ele circula por todo o 
corpo, te fazendo ganhar mais peso a cada 
minuto que passa. A boa notícia é que você 
pode reduzir a produção desse hormônio. 
Quando isso acontecer, você irá recupe-
rar o metabolismo de quando era jovem. 
Quando você podia comer o que quises-
se sem ganhar peso. Quando você não era 
preocupado com calorias e gordura. Isto é 
ciência pura, aplicada ao corpo humano. 
E os resultados são excelentes para quem 
quer perder peso. Existem 4 alimentos que 
todos dizem ser bons para a saúde. Porém, 
eles causam fadiga, aceleram o envelheci-
mento celular e fazem seu corpo armaze-
nar gordura, aumentando a produção desse 
hormônio terrível. Você provavelmente 
come esses alimentos todos os dias achan-
do que são bons para você. Porém, os mais 
recentes estudos mostram que, na verdade, 
armazenam 132,35% mais gordura que o 
açúcar refinado.

A indústria da magreza já vendeu, 
aproximadamente, 2,4 bilhões de euros em 
produtos para perda de peso desde 01 de 
janeiro de 2016. E este número aumenta 
96 euros por segundo. Um estudo recente 
publicado pela revista Obesity Research 
revelou que um consumo equilibrado de 
calorias e a prática de esportes mantive-
ram o peso controlado por 40 anos. En-
quanto, hoje em dia, a tendência é ganhar 
peso. Isso mostra que a perda de peso não 
tem a ver apenas com as calorias ou a prá-
tica de esportes.

De acordo com o Centro Nacional de 
Transtornos Alimentares, cerca de 97% 
das pessoas que perdem peso com dietas, 
o recuperam em 12 meses. Isso significa 
que todas as dietas da moda que você vê 
nas revistas e na televisão, são, compro-
vadamente ineficazes. Segundo o Centro 
Nacional de Transtornos Alimentares, as 
pessoas que fazem regimes tem oito vezes 
mais chances de desenvolver uma relação 
doentia com a comida. E mais, a restrição 
calórica causa desequilíbrios hormonais 
que impedem de perder mais peso e te faz 
recuperar os quilos perdidos. Um estudo 
publicado pelo Jornal de Pesquisa Inter-
nacional de Trytophan em 2016, concluiu 
que “os regimes causam uma perturbação 
hormonal que leva ao maior desejo de co-
mer”. Então, qual o verdadeiro segredo 
para o emagrecimento? De acordo com 
pesquisas, é...Um pequeno hormônio cha-
mado insulina...Ele que é responsável pe-
los seus problemas de peso.

Ele que te faz armazenar gordura nos 

quadris,coxas e principalmente na barri-
ga. É ele que impede sua perda de peso.  
Sempre que você ingere um alimento, seu 
corpo produz uma certa quantidade de 
insulina. Infelizmente, alguns alimentos 
considerados benéficos aumentam drasti-
camente a produção de insulina. Quando 
você produz mas insulina, seu corpo rece-
be um sinal para converter glicose em gor-
dura. Em outro termos, quanto mais insu-
lina, mais o seu corpo recebe a mensagem: 
“acumule gordura!”. Um artigo do famoso 
site de atualidades Top Saúde confirma a 
importância da insulina na perda de peso. 
“Seus quilos a mais são culpa da insulina”

O médico Mark Hyman, autor do best- 
seller “A Solução para o Açúcar no San-
gue”, confirma que “o excesso de insulina 
está diretamente associado à obesidade”. 
Existem 4 alimentos que aumentam a pro-
dução de insulina... Eles são os alimen-
tos que as grandes empresas da indústria 
das dietas tentam promover a todo preço 
e você conhece como “santos”, porém te 

impedem de emagrecer, pois assim podem 
continuar vendendo seus produtos. Aten-
ção: as informações a seguir são contro-
versas, elas vão contra tudo que você nor-
malmente escuta.

O primeiro alimento perigosos vendi-
dos pelas indústrias das dietas e que au-
mentam a produção de insulina, são os ali-
mentos com 0% de gordura. Você acredita 
que os iogurtes 0% e os cereais light te 
fazem bem? Eles são bons para sua saúde, 
né? Não são.  De fato, os alimentos light 
que nos são fortemente recomendados têm 
dois grandes problemas: 

1) Eles contém muito açúcar. De fato, 
os fabricantes desses produtos são obriga-
dos a adicionar açúcar aos seus produtos 
para torná-los comestíveis. Quando você 
retira a gordura de um alimente, ele per-
de seu sabor. Os fabricantes são obrigados 
a adicionar 50 à 100% de açúcar para dar 
gosto aos alimentos com 0% de gordura. 
O excesso de açúcar nos alimentos aumen-
tam fortemente a produção de insulina, fa-
zendo com que seu corpo ative o armaze-
namento de gordura o tempo todo.  E mais,

2)Eles contém perigosos aditivos quí-
micos. Para manter a textura dos alimen-
tos light, os fabricantes também precisam 
adicionar aditivos. Os aditivos parecem 
inofensivos, mas na verdade, seu corpo é 
incapaz de reconhecê-los. Uma vez que 
entram no seu sistema digestivo, eles são 
imediatamente armazenados na forma de 
gordura, pois o seu corpo não os reconhe-
ce. Os alimentos light são um veneno para 
sua saúde e te impedem de emagrecer.

... Você deve estar se perguntando 
como estabilizar os níveis de insulina para 
enfim chegar ao peso ideal sem precisar 
desgastar na academia. Essa resposta es-
tará na próxima edição deste conceituado 
veiculo de imprensa.

DICAS ÚTEIS

As famosas bolhinhas que saem do re-
frigerante são de gás carbônico (CO2). O 
problema é que, dentro do líquido, o CO2 
está dissolvido sob a forma de ácido car-
bônico (H2CO3), que é muito instável e 
escapa facilmente. Primeiro de tudo, é im-
portante despejar o refrigerante aos pou-
cos e com o copo inclinado, para evitar a 
agitação. Gelo, limão e outros ingredientes 
aumentam a interação com superfícies ru-
gosas, o que também estimula o despren-
dimento.

Como evitar que o seu refrigerante 
fique sem gás?

Prepare pequenos saquinhos contendo bicarbonato de sódio e coloque-os
no calçado. Simples, não?

Sem calçados com cheiro desagradável

O QUE VOCE NÃO SABIA

01.) Nos últimos 4000 anos, nenhum novo 
animal foi domesticado.

 02.) Em média, as pessoas sentem mais 
medo de aranhas do que da morte.

03.) A cadeira elétrica foi inventada por um 
dentista.

04.) O coração humano cria uma pressão 
o suficiente para esguichar o sangue a uma 
distância de 10 metros.

05.) Usar fones de ouvido por apenas uma 
hora, aumenta as bactérias em seu ouvido 
em 700 vezes. 

06.) O isqueiro foi inventado antes do 
fósforo.

07.)  Como as impressões digitais, as im-
pressões da língua são únicas.

08.) Existem mais estrelas no espaço do que 
grãos de areia na Terra.

Você é uma pessoa curiosa?
 Então mate sua curiosidade agora.

09.) Um homem gasta em média 145 dias da 
sua vida se barbeando.

10.) Se você comer muita cenoura é possí-
vel que sua pele fique laranja

11.) Se arrancarmos a cabeça de uma barata, 
ela só morrerá 2 dias depois de fome e sede.

12.) Comer uma maçã é mais eficiente que 
tomar café para se manter acordado.

13.)  Durante uma vida, a nossa pele é reno-
vada aproximadamente 1.000 vezes.

14.) Está provado que o cigarro é a maior 
fonte de pesquisas e estatísticas.

15.) Em 1940, quando foi reeleito pela tercei-
ra vez, o presidente norte-americano Franklin 
Delano Roosevelt recebeu a carta de um me-
nino cubano que o cumprimentava e lhe pe-
dia, como lembrança, uma nota autografada 
de 10 dólares. O menino chamava-se… Fidel 
Castro. O próprio.

Confira e curta!

BOMBANDO

NO FACEBOOK
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VOCE SE LEMBRA??? COZINHANDO COM ARTE

MODO DE PREPARO
1-Triture os peitos de frango com os temperos.
2-Acrescente o ovo, a maizena e a farinha de rosca até dar o ponto de enrolar.
3-Molde pequenas bolinhas, faça uma cavidade e coloque o recheio (1 cubo de queijo 
tipo mussarela).
4-Passe as bolinhas na farinha de rosca e frite-as em óleo quente rapidamente.
5-Agregue ao molho de sua preferência.

Almondegas de frango com recheio de queijo

AQUELE ABRAÇO

Lucinha Lins

Roberto Dias Eduardo Sanches

Maria Emilia Padovani Rosani Puia

Valter Cavina e esposa 

FOFORICANDO

A cantora Anitta foi eleita a melhor artista brasileira pelo quarto ano consecutivo no 
MTV Europe Musica Awards,. Em um vídeo exibido no final da transmissão da cerimô-
nia pelo canal de música, a cantora agradeceu pela homenagem e se adiantou: “Até o ano 
que vem. Tomara que a gente ganhe de novo”, afirmou. Neste ano, os outros artistas que 
concorreram foram Alok, Projota, Karol Conka e Nego do Borel. A categoria definida 
por voto popular foi criada em 2012 e já foi vencida pelas bandas Restart e Fresno, antes 
de Anitta.


