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Marília, 89 anos de História. 
Apesar das decepções políticas 

sobrevive pela força do seu povo.

Apesar das decepções políticas, o município comemora 89 anos de emancipação. Nesta edição, algumas curiosidades da terra de Bento de Abreu. Pág. 03

Em P. Prudente é 
inaugurado programa 
“creche-parceira” pela 
Prefeitura Municipal.

A Prefeitura de Presidente Prudente está 
comemorando os primeiros resultados 

do programa “Creche-Parceira” 
para atender as mães com horários 
diferenciados de trabalho. Pág. 08

Conheça os perigos do 
celular antes de dormir 
afetando os jovens em 

diversas áreas.

 Pesquisa realizada aponta os riscos de se 
usar o celular antes de dormir. Pág. 09

Conheça o lado amargo 
dos adoçantes.

“Uma reportagem especial sobre as 
famosas gotinhas mágicas”. Pág. 11



Leia Salmos 116.1-19 e reflita.

GOTAS DE FÉ.

Deus ouve 
quando você ora.

Será que temos o 
que comemorar?
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Eis que estou à porta e bato.  Aquele que 
ouvir a minha voz e abrir a porta, eu en-
trarei em sua casa  e cearei com ele e ele 

comigo. Apocalipse 3:20

Em meio as dificuldades que enfrenta-
mos, o Senhor Jesus nos chama para dei-
xarmos Ele fazer parte das nossas vidas, 
dos nossos lares. Ele nos diz:”Vinde a mim, 
todos os que estais cansados e sobrecarre-
gados que eu vos aliviarei”. Mateus 11:28 

Convidamos você e sua família para 
juntos adorarmos e aprendermos os ricos 
ensinamentos que Jesus tem  para todos nos.

Comunidade Evangélica Casa de Ora-
ção Cristo Vivo - Rua:Pernambuco, 640 
Bairro Bansato.

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

FONES UTEIS

Nos registros históricos ( anos 50 ), 
consta o fato de Marília ter conquistado o 
posto de “cidade que mais cresce no mun-
do” naquela saudosa época, onde a política 
local era norteada pelo trabalho sério em 
prol do desenvolvimento e do crescimen-
to do município. Anos se passaram e, dos 
anos 70 aos anos 80 o foco industrial aca-
bou por rotular a cidade como “princesa do 
interior”, justamente por ainda ostentar um 
crescimento representativo em relação a ou-
tras do mesmo porte ou até maior.

Chegamos a 2018 e, o que estamos tes-
temunhar é uma cidade despencando nos 
índices de avaliação em qualidade de vida, 
geração de emprego e outros. Uma cidade 
que, ultimamente é manchete na impren-
sa nacional por diversos motivos, menos o 
crescimento e o desenvolvimento.

Operação miragem, fechamento de con-
sagradas emissoras de rádio, problemas com 
o transbordo do lixo,  incêndio em central 
de noticias, carnes podres em cozinha pilo-
to, buracos, falta de água,  rombo da câmara 
municipal, Prefeito que renuncia ao cargo 
e por ai se vai ao longe. Estamos em uma 
contagem regressiva para se comemorar o 
centenário da cidade, e, até o momento, ne-
nhum gestor publico teve a capacidade de 
gerenciar a cidade como ela realmente me-
rece.

De olho nos cem anos, uma ONG foi 
criada para pensar a cidade de uma forma 

diferenciada, mas, no entanto nada poderá 
fazer se, não houver governantes que abram 
mão do egocentrismo político para o deba-
te de crescimento desta que ainda tem tudo 
para ser uma pujante cidade. Não se gover-
na um município de um gabinete com ar 
condicionado ou fechando as portas para o 
povo. Já dizia o saudoso Ulisses Guimarães, 
“O Povo não mora no governo, no estado ou 
nos gabinetes, o povo mora nos bairros, nas 
ruas de uma grande cidade”. Se todo artista 
tem que ir onde o povo está, com o gestor 
não é diferente, o processo é o mesmo.

Torna-se impossível admitir que, em 
meio a mais de 5.560 municípios, esta ci-
dade se colocar entre as 80 que mais arre-
cadam impostos no País, e, retribuir com 
serviços públicos de qualidade questionável 
por toda a população.

Ao completar 89 anos, a redação, in-
vestidores e colaboradores deste Jornal 
se congratulam com toda a população que 
realmente faz esta cidade, com os empresá-
rios que, mesmo sem apoio conseguem com 
seus próprios méritos alavancar seus empre-
endimentos. Parabéns Marília, sua terra, sua 
gente... a esperança de que dias melhores vi-
rão,  será uma constante em nossa vida, em 
nosso trabalho e, enquanto houver tinta na 
caneta para rascunhar esse informe mensal. 
Nosso cordial abraço a todos os Marílienses  
nascidos ou de coração. A cidade é de vo-
cês!!!  Pensem nisso!!! 



Cornetadas
do dedão

Marília, 89 anos. Uma cidade vivendo a incógnita do futuro 
graças aos constantes tropeços político-administrativos. 

IN FOCO

Em 1923, Antônio Pereira da Silva e seu 
filho José Pereira da Silva foram os pionei-
ros da região, desbravaram terras próximas 
aos rios Feio e Peixe cujo nome dado foi 
Alto Cafezal.

Um deputado da época, Sr. Bento de 
Abreu Sampaio Vidal, originário de São 
Carlos e Araraquara, em 1926, procede ao 
loteamento de seu patrimônio.

Cel. José Brás (José da Silva Noguei-
ra), origem familiar de Itapetininga SP, em 
1927, faz sua “entrada” em Marília. Os No-
gueira tinham cerca de 40% das terras da fa-
zenda Bomfim. Suas faixas de terras foram 
loteadas e principiou o processo civilizató-
rio de Marília, antigamente espigão do Alto 
Cafezal. Hoje, onde temos a Rua Cel. Galdi-
no de Almeida, Av. Rio Branco e Cel. José 
Brás (José da Silva Nogueira) passando pela 
vila Barbosa até as universidades (Univem, 
Unesp e Unimar) eram terras desbravadas 
pelos Nogueira e Almeida. Descendentes 
dos antigos “Nogueira”,  ainda continuam 
residindo em Marília.

A Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro vinha avançando seus trilhos de Pira-
tininga até chegar a Lácio; e de acordo com 
o esquema dessa companhia, as estradas 
que iam sendo inauguradas no ramal, eram 
denominadas por ordem alfabética; sendo 
que o próximo ramal deveria ter seu nome 
começado pela letra “M”. “Foram propostos 
vários nomes, como “Marathona”, ‘Mogún-
cio” e “Macau”, mas Bento de Abreu não fi-
cou satisfeito com nenhum desses; em uma 
de suas viagens de navio à Europa leu o li-
vro de Tomás Antônio Gonzaga “Marília de 
Dirceu”, de onde tirou o nome de Marília.

A cidade de Marília, com essa denomi-
nação foi criada pela Lei Estadual nº 2161, 
em 22 de dezembro de 1926, ainda como 
um distrito de Cafelândia. Em 1928 é eleva-
da a categoria de município, por Lei Estadu-
al nº 2320, de 24 de dezembro de 1928. Sen-
do que sua instalação oficial deu-se a 4 de 
abril de 1929, data em que é comemorado 
seu aniversário. É, por isso, um município 
relativamente novo.

No início a economia de Marília era ba-
seada no cultivo de café que com o tempo 
foi sendo substituído pelo algodão. Graças 

Abril/ 2018Página 3

ao algodão, em 1934 e 1935 foram instala-
das as duas primeiras indústrias no municí-
pio (duas fábricas de óleo). Com a expansão 
da industrialização ao interior paulista, hou-
ve um aumento da malha ferroviária e ro-
doviária, com isso Marília ligou-se a várias 
regiões do estado de São Paulo e ao norte 
do Paraná.

Na década de 1940 o município se fir-
mou como pólo de desenvolvimento do 
Oeste Paulista, quando se verificou um 
grande crescimento urbano e populacional.

Na década de 70, houve um novo ciclo 
industrial no município com a instalação 
de novas indústrias, principalmente na área 
alimentícia e metalúrgica. Com a posterior 
instalação de vários cursos universitários, 
Marília pode atrair vários jovens à região o 
que ajudou no desenvolvimento do comér-
cio do município.

Hoje Marília conta com aproximada-

mente 50 indústrias na área alimentícia 
sendo conhecida como “Capital Nacional 
do Alimento”. Do final dos anos 80 para cá, 
muitos foram os avanços na área educacio-
nal, habitacional e de saúde, no entanto, os 
constantes tropeços políticos com adminis-
trações pouco eficientes e mais populistas 
conseguiram travar o desenvolvimento da 
cidade com a perda de diversas indústrias e 
o aumento nas pendências do serviço publi-
co que, é da competência da Administração 
Municipal.

Somente a avalanche de conjuntos habi-
tacionais não pode representar desenvolvi-
mento, pois, sem emprego o que mais assis-
timos é a venda de imóveis ou abandono dos 
mesmos. Uma cidade que se projeta apenas 
com lojas comerciais e setor supermercadis-
ta acaba por nivelar por baixo o desenvol-
vimento do seu povo, se levar em conside-
ração o piso salarial. A falta de EMEIS e 

postos de saúde, ruas esburacadas, proble-
mas com o lixo e a falta de água são proble-
mas crônicos que viram apenas promessas 
de campanhas sem aparecer até o momen-
to o Gestor eficiente que realmente volte a 
impulsionar à cidade que era considerada a 
princesa do interior paulista. 

Grupos políticos que se unem em prol 
de interesses próprios, e uma população 
que, muitas vezes acaba se iludindo com 
um “simples tapinha nas costas”, precisam 
rever seus conceitos, pois daqui à 11 anos 
estaremos noticiando o centenário da cida-
de que, precisa em muito melhorar para não 
passar vergonha em relação a outras até, de 
menor porte. É uma data de festa, mas, tam-
bém de reflexão para que todos pensem qual 
Marília queremos, principalmente quando 
se fale em Gestão Política eficiente. PARA-
BÉNS MARÍLIA, APESAR DOS MAUS 
POLÍTICOS!!!

Qual foi a ultima indústria de 
grande porte a se instalar em  
Marília??? 

Por qual motivo Bauru possui 
04 UPAs, São Carlos 03 UPAs 
e Marília apenas 01 UPA ???

Qual deve ser o perfil do 
próximo Prefeito de Marília ???

Que Cidade você deseja para 
daqui a 11 anos (centenário)???

O numero de escândalos 
políticos contribui para o 
desenvolvimento ou para o 
descrédito da cidade??? 



PRIMEIRA PARADA

0032 - Nova Marília 3º Grupo
Dias Úteis

TERMINALBAIRRO

Ônibus Intermunicipal / Horários de partida – Expresso Adamantina

Mais da metade dos motoristas de ônibus consideram profissão desgastante

Cerca de 57% dos motoristas de ônibus 
urbanos consideram a profissão desgastan-
te e 35,9% acreditam que ela é perigosa, 
apontou pesquisa divulgada recentemente 
pela Confederação Nacional do Transpor-
te (CNT). Apesar das críticas, a maioria 
(75,5%) disse que está satisfeita e não tem 
vontade de trocar de emprego.

De acordo com a entidade, é a primeira 
vez que uma pesquisa levanta o perfil dos 
motoristas de ônibus urbanos. Foram entre-
vistados 1.055 motoristas nas garagens das 
empresas e em terminais rodoviários de 12 
unidades da Federação. Do total de profis-
sionais ouvidos, 68,7% são motoristas de 
ônibus há mais de cinco anos e rodam por 
dia, em média, 51,9 km durante uma jorna-
da de 8,3 horas. Sobre os perigos da profis-
são, 28,7% afirmaram que já foram vítimas 
de assalto pelo menos uma vez nos últimos 
dois anos e 33,2% declararam que estiveram 
envolvidos em ao menos um acidente de 
trânsito no mesmo período.

De acordo com a pesquisa, além da se-
gurança, os profissionais também apontam 
a infraestrutura como um obstáculo para o 

PARA RIBEIRÃO PRETO PARA PRESIDENTE PRUDENTE PARA DRACENA 
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bom funcionamento do serviço prestado à 
população. O pavimento das ruas foi consi-
derado regular, ruim ou péssimo para 77,6% 
dos entrevistados e a fluidez do tráfego foi 
apontada como um problema por  81,8%. 
Entre as reivindicações citadas pela catego-
ria estão mais segurança policial (61,7%) e 
a necessidade de pontos de apoio ao moto-
rista com mais conforto e estrutura (33,7%). 
Cerca de 29% também acreditam que se 
houvesse mais vias  exclusivas para ônibus 
o serviço fluiria melhor. A triste realidade é 
que, dirigir ônibus, principalmente urbano, 
não é nada fácil. Trânsito, horários e tabe-
las apertadas para cumprir, falta de estrutura 
nos pontos finais, passageiros nervosos e 
quando o motorista tem de dirigir e cobrar 
então, a situação se agrava. Já em 2013, uma 
pesquisa realizada por um site especializado 
em carreiras Adzuna, mostrou que a con-
dição de trabalho dos motoristas de ônibus 
piorou. Segundo o levantamento na época, 
o ofício foi considerado a pior profissão no 
País.

O estudo levou em consideração a rela-
ção entre fatores como remuneração, nível 

de estresse, pressão no trabalho, riscos de 
acidentes, assaltos e doenças trabalhistas e 
até mesmo a relação com as empresas, além 
das possibilidades de crescimento na carrei-
ra. Foram analisadas mais de dois milhões 
de profissões e ofícios. A média de todos os 
quesitos analisados na profissão de motoris-
ta somou 36 pontos negativos. A pesquisa, 
que foi feita entre o ano passado e 2013, 
mostra a urgência da revisão das relações 
trabalhistas no setor de transportes, que é 
bem diversificado.

Enquanto existem empresas de ônibus 
que realizam treinamentos de qualificação 
profissional, eventos sobre saúde e bem es-
tar e respeitam cargas horárias, outras per-
mitem que o motorista extrapole sua jorna-
da, não realizam manutenção nos veículos, 
o que causa desgaste do profissional, não 
depositam direitos trabalhistas, como depó-
sitos do FGTS e INSS, e não proporcionam 

um bom ambiente de trabalho. O que mais 
causa estresse na categoria são as tabelas e 
horários apertados.

Neste quesito, além de um melhor estu-
do de escala por parte das empresas, o po-
der público poderia agir também, ao priori-
zar o transporte público.

Já os que dirigem e cobram ao mesmo 
tempo, a dupla função, são os que mais se 
queixam de dores no corpo, nervosismo, in-
sônia e desânimo para trabalhar. A pesquisa 
explica porque faltam vagas de motoristas.

Entre as cinco piores profissões, além 
de motorista de ônibus, levando em consi-
deração nível de estresse, salários, horários 
e longas jornadas, aparecem: entregadores, 
assistentes de cozinha, jornalistas e policiais.

Os cinco melhores empregos, de acor-
do com o levantamento são: engenheiros, 
profissionais de TI, cirurgiões, advogados 
e veterinários.

OO:O1 (EXCETO SÁBADO)
10:25
19:30

PASSANDO POR : Borborema, Itápolis, 
Taquaritinga e Jaboticabal

13:30 
20:30 

  PASSANDO POR : Tupã, Parapuã

01:05 (EXCETO SÁBADO)
07:00 

12:30(EXCETO DOMINGO) 
PASSANDO POR : Pompéia, Tupã, 

Parapuã, Oswaldo Cruz, Adamantina, 
Pacaembu e Junqueirópolis.

04:40 05:01 05:22 05:32 05:43 05:53
06:04 06:12 06:25 06:35 06:46 06:56
07:07 07:17 07:28 07:49 07:59 08:10
08:20 08:31 08:52 09:13 09:34 09:55
10:16 10:37 10:58 11:19 11:40 11:50
12:01 12:11 12:22 12:32 12:43 12:53
13:04 13:25 13:35 13:46 13:56 14:07
14:28 14:49 15:10 15:31 15:52 16:13
16:23 16:34 16:55 17:16 17:26 17:37
17:47 17:58 18:08 18:19 18:35 18:56
19:17 19:38 19:59 20:22 20:53 21:25
21:48 22:17 22:51

05:10 05:26 05:47 06:08 06:18 06:39
06:50 07:11 07:21 07:32 07:42 07:53
08:14 08:35 08:56 09:17 09:38 09:59
10:20 10:41 11:02 11:12 11:23 11:33
11:44 11:54 12:05 12:15 12:26 12:36
12:47 12:57 13:08 13:18 13:29 13:37
13:50 14:11 14:21 14:32 14:42 14:53
15:14 15:35 15:45 15:56 16:17 16:27
16:38 16:48 16:59 17:09 17:20 17:30
17:41 17:51 18:02 18:12 18:23 18:33
18:44 18:54 19:05 19:26 19:49 20:20
20:52 21:15 21:44 22:18 22:41 23:10
23:35 23:59



ACONTECE MARÍLIA
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Marília terá seis núcleos esportivos e de lazer 
do Programa Esporte e Lazer da Cidadania.

Proposta voluntária encaminhada pela 
Prefeitura de  Marília por meio da Se-
cretaria Municipal de Esportes, Lazer e 
Juventude(SELJ) foi selecionada pelo Mi-
nistério de Esportes para desenvolvimento 
do Programa Esporte e Lazer da Cidade 
(PELC). O Programa é desenvolvido pela 
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, 
Lazer e Inclusão Social do Ministério do 
Esporte, e tem como objetivo democratizar 
o lazer e o esporte recreativo, a partir de 
três iniciativas fundamentais: implemen-
tação e desenvolvimento de núcleos, nas 
diversas regiões brasileiras, com ativida-
des sistemáticas e assistemáticas de lazer 
e esporte recreativo, no sentido de garantir 
o direito ao lazer; formação continuada de 
gestores, agentes sociais de lazer e esporte, 
lideranças comunitárias, legisladores e de-
mais parceiros atuantes na esfera pública, 
com vistas à formação e à implementação 
de políticas locais; monitoramento e avalia-
ção da política de esporte e lazer de forma 
continuada envolvendo gestores, agentes 
sociais de esporte e lazer, formadores, ar-
ticuladores regionais, orientadores cientí-
ficos – pedagógicos e técnicos da área de 
desenvolvimento dos Programas, em busca 
da qualificação das ações.

A proposta foi desenvolvida pela SELJ  
e contará com seis núcleos esportivos e de 
lazer que serão distribuídos em diferentes 
locais  da cidade.  Cada núcleo contará 
com aulas  de diversas modalidades es-
portivas, artesanato e atividades culturais. 
As atividades propostas pela SELJ são: 
alongamento, caminhada, ginástica, capo-
eira, voleibol, vôlei adaptado, hidroginás-
tica, natação, handebol, basquete, futebol, 
skate, tênis de mesa. Atividades culturais 
e artísticas: capoeira, teatro, artesanato, 
filmes, salas de leitura  e brinquedoteca. 
Também estão inseridos na proposta re-

creação e outras possibilidades de manifes-
tação da cultura corporal do movimento, 
além das relatadas acima, desde que aten-
dam às diretrizes do Programa. As regiões 
escolhidas para implantação dos núcleos 
são Centro Esportivo Maríliense ( Ginásio 
do Clube dos Bancários), Padre Nóbrega, 
Poliesportivo Pedro Sola,  Poliesportivo 
Santa Antonieta, Poliesportivo Tatá e Gi-
násio Neusa Galetti.

Segundo o secretário Municipal de 
Esportes, Lazer e Juventude – Eduardo 
Nascimento -  ao assumir a pasta uma das 
primeiras ações foi organizar uma equipe 
de Projetos/Convênios na SELJ por enten-
der a importância do setor para captação 
de recursos e desenvolvimento de projetos 
que beneficiam a cidade, “Quando assumi 
a SELJ – imediatamente – organizamos o 
setor de Projetos/Convênios que é formado 
pelos servidores de carreira: Daniela Bueno, 
Doris Mota e Rodrigo Paganini para desen-
volver as propostas e buscar editais. Esta-
mos muito contentes com essa notícia, pois 
tivemos muito trabalho para organização e 
desenvolvimento do PELC e o mais impor-
tante, o mesmo beneficiará mais de 2 mil 
pessoas e terá um investimento do Governo 
de Federal de R$1.476.960,00.

Quero também agradecer todo apoio e 
confiança que o Prefeito Daniel deposita em 
nosso trabalho, pois uma gestão eficiente 
se faz dessa forma, buscando projetos que 
melhorem a vida  da população”, declarou 
Nascimento. Para finalizar, o secretário 
confirmou a ampliação do Projeto Social 
Esportivo da SELJ para o novo polo – giná-
sio Neusa Galetti – e explicou que a secre-
taria vai focar na base, mesmo porque isso 
faz parte da politica implantada no de 2017 
de não importar atletas e valorizar o mari-
liense nas competições oficiais do Estado de 
São Paulo, “ A prova que o projeto Social 

Esportivo está dando frutos é a participação 
de alunos do projeto nos jogos regionais e 
abertos do ano passado. Além desses jo-
gos, estamos também participando dos Jo-
guinhos da Juventude – 2018, que servem 
como ponte para os Regionais.

E uma competição onde se dá a opor-
tunidade aos jovens, fazendo surgir novos 
valores no panorama desportivo e que fu-
turamente representam a nossa cidade em 
competições para adultos. Estamos bus-
cando fomentar a prática esportiva, buscar 
novos talentos e fazer com que os atletas 
possam se desenvolver dentro e fora das 
quadras e o nosso projeto promove essa 

possibilidade. Acredito que quando se in-
veste na formação do atleta como um todo, 
o retorno é garantido”, afirmou Nascimento. 

Além da extensão do projeto para o Gi-
násio Neusa Galetti ( Avenida Santo Antô-
nio), na cidade também está em construção 
o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) no 
bairro Nova Marília, o Poliesportivo Santa 
Antonieta está em reforma,e os outros es-
paços esportivos estão entrando num crono-
grama para reformas e concessão de uso, “ 
Estamos fazendo esforço para revitalizar os 
espaços públicos e oferecer mais lazer para 
população, além da iniciação ao esporte”, 
finalizou Eduardo Nascimento.

CURIOSIDADES DA CIDADE 
MARÍLIA TEVE A PRIMEIRA RODOVIÁRIA DO BRASIL - criada em 1938. 
Ela ficava localizada na antiga Av. Barão de Mauá (hoje Av. Tancredo Neves), 
onde se encontra o estacionamento da loja Torra Torra.
AQUI NASCEU O BANCO BRADESCO – Reconhecidamente, um dos maiores 
bancos privados do Brasil. Devido ao pioneirismo tecnológico do Bradesco, Marília 
teve o primeiro CAIXA ELETRÔNICO do Brasil, que ficava localizado na Rua 
Prudente de Moraes, ao lado da saída do estacionamento do banco. 
AQUI TAMBÉM NASCEU A COMPANHIA AÉREA TAM - eleita a melhor 
companhia de transporte aéreo regional do mundo. Antigamente chamava-se “Táxi 
Aéreo Marília” e surgiu em 1961.
MARÍLIA JÁ FOI A CIDADE QUE MAIS CRESCEU NO MUNDO - Na 
década de 50, Marília atingiu o pico de seu crescimento, devido principalmente a 
cultura do café, sendo considerada a cidade que mais cresceu no mundo.
A FOTOGRAFIA EM 360º FOI CRIADA AQUI – Sebastião Carvalho Leme  
criou a fotografia 360 graus, capaz de capturar a imagem de todo o ambiente em 
uma única tomada.
MARÍLIA TERRA DE DINOSSAUROS – O Pesquisador Wiliam Nava encontrou 
fósseis de espécies de pequenos crocodilos que foram batizados de Mariliasuchus 
amaralie Adamantinasuchus navae
ESTAMOS NO GUINESS BOOK - Norton Emerson, Radialista bateu recorde de 
permanência no ar – 100 horas ininterruptas de transmissão diretamente do estúdio 
montado na Galeria Atenas.
ENCARNAÇÃO OLIVAS PACHECO – Conhecida como Vó Nena, nos seus 86 
anos realizou o seu sonho de saltar de paraquedas em 1992, entrando para o livro 
dos recordes como a paraquedista mais idosa.
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São Carlos ganhou terceira UPA para 
atendimento de emergência  a população.

 ACONTECE INTERIOR                                                                                                                                    

Prefeito de Presidente Prudente comemora 
sucesso do Programa Creche Parceira.

 Já está em funcionamento desde o dia 
18 de março a Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) do  Cidade Aracy  na ci-
dade de São Carlos. O local chegou a ser 
inaugurado em dezembro de 2016, mas 
nunca funcionou por falta de médicos e 
equipamentos, segundo a prefeitura. Nes-
te tempo, o prédio de R$ 2,75 milhões fi-
cou abandonado, sofrendo com a ação do 
tempo e dos vândalos. As paredes ficaram 
emboloradas e pichadas. Toneiras, lumi-
nárias, cabos de cobre e até uma caixa de 
energia de R$ 15 mil foram furtados. De 
acordo com o secretário de Saúde de São 
Carlos, Carlos Eduardo Colenci, somente 
agora a prefeitura conseguiu o número de 
profissionais necessários para abrir a UPA 
do Cidade Aracy. “São quatro médicos, 
que é o mínimo exigido pelo Ministério da 
Saúde, dois médicos por plantão em dois 
plantões para o atendimento 24 horas”, in-
formou.

O secretário estima que a UPA do Ci-
dade Aracy irá realizar entre 200 e 250 
atendimentos por dia.

A unidade também tem 12 técnicos de 
enfermagem. De acordo com o diretor de 
gestão de cuidados hospitalares, Marcos 
Palermo, foram feito quatro processos 
seletivos para completar o quadro de fun-
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cionários, além disso, foi feito um contrato 
emergencial com uma empresa que forne-
ce médico para os plantões.

A unidade também foi equipada e tem 
os remédios necessários para urgências 
e emergências, mas ainda falta adquirir 
aparelho de raio X e equipamentos para a 
sala de odontologia. A abertura da UPA do 
Cidade Aracy deverá desafogar o atendi-

mento da UPA da Vila Prado, visto que, a 
UPA do bairro Santa Felícia continua com 
dificuldades para o atendimento devido a 
falta de médicos.Segundo Colenci, a pre-
feitura aguarda a resposta de médicos que 
participaram do processo seletivo e caso 
não consiga o número suficiente de profis-
sionais irá abrir o quinto processo seletivo, 
objetivando tornar o município referencia 
em pronto atendimento no interior.

A UPA do Cidade Aracy irá realizar entre 200 e 250 atendimentos por dia.

O prefeito Nelson Bugalho, a secretá-
ria municipal de Educação Sônia Maria 
Pelegrini e equipe pedagógica da Seduc- 
Secretaria Municipal de Educação, come-
moram os primeiros quinze dias de funcio-
namento do programa Creche Parceira que 
foi inaugurado oficialmente do dia 14 /03. 
O evento ocorreu na Escola Mário Peret-
ti, no Residencial Terceiro Milênio. Em 
coletivo concedia a imprensa, o Prefeito 
afirmou que a criação do programa foi um 
compromisso de governo. “É uma maneira 
de contribuir com os pais que trabalham 
em horários que diferem do horário co-
mercial”, declarou.

O programa na realidade foi inicia-
do em 5 de março, nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino, que tiveram alunos 
inscritos na ampliação do horário de aten-
dimento, após 18h. Ao todo três escolas 

completaram turma mí-
nima de cinco alunos: 
Escola Municipal Edson 
Lopes (Vila Formosa); 
Escola Municipal Mário 
Peretti e Escola Muni-
cipal Odete Duarte da 
Costa (Morada do Sol).

Com base na le-
gislação do Conselho 
Nacional de Educação, 
para a criança sair mais 
tarde da escola, ela pre-
cisa alterar o seu horário 
de entrada, para haver 
uma compensação de 
horários, uma vez que o 

tempo de permanência não pode exceder o 
limite máximo de 10 horas por dia na esco-
la. Os pais interessados podem continuar a 
procurar a direção da escola para realizar 
a inscrição.

O Programa Creche Parceira é implan-
tado pela Secretaria Municipal de Educa-
ção (Seduc) e atenderá inicialmente 115 
crianças, de 0 a 3 anos, da Educação In-
fantil em período integral, de 12 creches, 
onde foi verificada a necessidade do aten-
dimento através de documentação com-
probatória dos pais.

O prefeito confirmou a implantação do 
programa como um compromisso assumi-
do com a população, devido à observação 
da necessidade entre os pais que traba-
lham, para poder beneficiar às crianças. 
“Estamos fazendo às adequações dos ho-
rários de trabalho, sem custos adicionais 

com novas contratações”, explicou.
De acordo com o prefeito, o programa 

‘Creche Parceira’ poderá ser ampliado, 
desde que haja demanda mínima, de cin-
co alunos por creche solicitante. Segundo 
ele, o ‘Creche Parceira’, não é um direito, 
e sim ‘um benefício concedido’, aos pais 
que comprovarem essa necessidade. A 
secretária municipal de educação explica 
que as crianças não precisam entrar às 9h 
e sim “até às nove horas”. Os pais podem, 
por exemplo, enviar o filho para entrar as 
oito e buscá-lo às 18h.

Ela ressalta que o importante é a crian-
ça não pode ficar mais de dez horas na es-
cola, e o horário máximo de permanência 
é até às 19h.

Prefeitura de 
Araçatuba conclui 

entrega de 
uniformes escolares 
na rede municipal.

Encerra-se nesta semana o processo de 
distribuição dos 16 mil kits de uniformes para 
todos os alunos da rede municipal, inclusive do 
EJA (Educação de Jovens e Adultos). A distri-
buição se iniciou no dia 20 de março com pra-
zo previsto de conclusão até o dia 06 de abril. 

Os kits são compostos por uma camiseta de 
manga curta, uma camiseta regata, duas ber-
mudas e um par de papetes, para crianças da 
educação infantil, ou um par de tênis, para alu-
nos do ensino fundamental municipal.

Silvana de Sousa e Souza, secretária mu-
nicipal de Educação de Araçatuba, comentou 
que o uniforme, além da praticidade e econo-
mia às famílias, proporciona também maior se-
gurança aos alunos. “A inclusão do tênis para 
os alunos do Ensino Fundamental proporcio-
nará melhores condições no desenvolvimento 
das aulas de educação física, uma vez que per-
cebíamos muitas crianças que tinham apenas 
calçados inadequados para a prática esportiva, 
que geravam maiores possibilidades de aciden-
tes”, explica.

O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, 
declarou satisfação em poder entregar os uni-
formes, fazendo comparações a dificuldades 
do primeiro ano de mandato. “Estou feliz por-
que mais uma vez estamos cumprindo o que 
prometemos. Em 2018 trabalharemos com o 
orçamento feito por essa administração, sem 
os problemas que tivemos por não termos en-
contrado essas condições preparadas no ano 
passado.”

“Estamos entregando e já aviso que vou 
cuidar de deixar tudo preparado para estes qua-
tro anos, para que quem assumir em 2021 tenha 
essa mesma condição que proporcionamos ago-
ra, com essa questão resolvida, podendo garan-
tir os uniformes para nossos alunos da rede de 
ensino municipal”, compromete-se o prefeito.



Os perigos do celular antes de dormir  afetando  
sono, hormônios e desenvolvimento infantil.

 DESTAQUE

Uma pesquisa do King’s College, de Lon-
dres, reuniu dados de 125.198 crianças e adoles-
centes entre 6 e 19 anos de idade, em diversos 
países, e detectou efeitos negativos do uso do 
aparelho no período de descanso em diferentes 
graus de gravidade. Os pesquisadores verifica-
ram de má qualidade do sono a doenças como, 
obesidade e depressão infantil. E não são só pes-
quisadores e pais que têm se preocupado com 
o assunto. Dois grandes grupos de investidores 
com US$ 2 bilhões em ações da Apple pediram, 
em carta aberta, que a empresa desenvolva sof-
twares que limitem o uso de smartphones por 
crianças. Os acionistas citam justamente estudos 
mostrando o impacto negativo do celular e das 
redes sociais em excesso na saúde física e mental 
dos jovens a para justificar o apelo. A Apple ain-
da não respondeu a eles.

O modo como os jovens têm usado a tecno-
logia têm sido diversos e cada vez mais inten-
so, segundo o estudo do King’s College. E, para 
cada uso, há variados impactos gerados na vida 
deles. A médica Roberta Magalhães, no Rio de 
Janeiro, quase todos os dias precisa chamar a 
atenção da filha Roberta, de 9 anos, para desligar 
o celular na hora de dormir. “Com certeza atra-
palha. Ela fica horas navegando na internet, no 
Instagram, WhatsApp, Musical.ly, assistindo ví-
deos no YouTube. Depois demora a dormir. Fica 
rolando na cama”, conta. Roberta diz ainda não 
ter observado impactos negativos na rotina, mas 
observa atentamente: “Se interferir, tiramos o ce-
lular na hora.” Na casa da professora carioca Ro-
sana Machado, a situação na hora de dormir não 
é diferente com o filho Theo, de 14 anos. “Ele 
fica fissurado olhando a tela. Acho que atrapa-
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lha bastante e, quando vejo, mando desligar, mas 
adolescente é fogo. Fazem as coisas escondidos e 
temos que repetir mil vezes.”

Além dos efeitos sobre o sono e a propensão 
a desenvolver doenças, os pesquisadores mos-
traram que deixar o celular ou o tablet no quar-
to das crianças, mesmo que eles não venham a 
utilizar, também afeta o período de descanso. A 
mera expectativa de receber mensagens nas mí-
dias sociais deixava as crianças e adolescentes 
em estado de alerta. “Esse tipo de estudo endossa 
o que as pessoas de bom senso já sabiam. Os ele-
trônicos dão uma sossegada nas crianças por um 
tempinho, mas, no médio e longo prazo, são mui-
to ruins para o organismo”, observa o neurologis-
ta Leonardo Ierardi Goulart, médico especialista 
em doença do sono do Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, onde também recebe crianças e 
adolescentes com problemas de sono e relatos de 
uso de eletrônicos à noite.

O estudo do King’s College observa que o 
distúrbio do sono na infância é conhecido por 
causar danos à saúde mental e física. Isso in-
cluiria obesidade, queda do sistema imunológi-
co, crescimento atrofiado e problemas mentais 
como depressão e tendência suicida. Em 2016, 
um estudo da Sociedade Real para Saúde Pública 
(RSPH, na sigla em inglês), na Grã-Bretanha, foi 
além e alertou que dormir pouco ou mal é um 
dos fatores que levariam a doenças graves como 
câncer e ataques cardíacos.

A IMPORTÂNCIA DO SONO
Para a neurologista Anna Karla Smith, do 

Instituto do Sono, de São Paulo, o descanso é tão 
importante para o desenvolvimento e bem-estar 
da criança quanto a nutrição e a atividade física. 

“O sono é um estado em que há uma série de 
processamentos, onde há a fabricação de alguns 
hormônios muito importantes para o corpo”, co-
menta a médica. “Nas crianças existe o GH, o 
hormônio do crescimento, essencial para o de-
senvolvimento do corpo. Esse hormônio é libe-
rado durante o sono profundo que a criança entra 
poucos minutos depois de adormecer. Nessa fase 
há o pico de sua fabricação.”

A neurologista explica que se a criança vai 
dormir tarde, por exemplo, os hormônios ainda 
serão liberados, mas de maneira antifisiológica. 
“Ela está indo contra a sua natureza. A quantida-
de de hormônio do crescimento produzida pode 
ser pouca ou até inexistente em casos extremos 
se houver patologia. 

A própria distribuição do hormônio do cresci-
mento estará alterada ao longo do dia”, explica a 
especialista. A liberação de outros hormônios tam-
bém é prejudicada, segundo a médica, já que em 
diferentes etapas do sono há a produção da leptina 
(hormônio da saciedade), do cortisol (que ajuda a 
manter estabilidade emocional, controla inflama-
ções e alergias) e do TSH (estimulador da tireóide).

Como o uso de eletrônicos atrapalha?
O uso de eletrônicos atrapalha o sono, em 

primeiro lugar, porque o simples fato de ligar o 
celular ou tablet para brincar com um jogo faz 
com que a criança, por exemplo, atrase sua hora 
de ir para cama e durma menos. Em segundo lu-
gar, diz o estudo da King´s College, o conteúdo 
pode ser muito estimulante - e gerar uma exci-
tação que atrase o início do relaxamento. Em 
terceiro lugar, a forte luz emitida pelas telas dos 
dispositivos gera um impacto no corpo, afetando 
o relógio biológico e a percepção do cérebro do 
que é noite ou dia. 

A chamada “luz azul” já foi alvo de diver-
sos estudos nos últimos anos. O mais recente, da 
Universidade de Haifa, em Israel, constatou que 
a luz azul, presente nas telas de celulares, tablets 
e computadores, inibem a secreção da melato-
nina, o hormônio que avisa o nosso corpo que 
está na hora de dormir. O organismo também não 
ativa seu mecanismo natural que reduz a tempe-
ratura corporal. O normal é que a temperatura do 
corpo caia durante a madrugada e volte a subir 
quando estamos prestes a despertar. Isso, con-
tudo, não ocorre se o cérebro recebe a mensa-
gem que ainda estamos em estado de vigília. “O 
estímulo biológico para o sono fica prejudicado 
pela luminosidade. Porém o problema não é só a 

luz, mas também pensar em um monte de coisas, 
condicionando o momento do sono com a execu-
ção de tarefas sociais. Talvez isso atrapalhe mais 
do que a luz”, observou o neurologista Goulart. 
Para combater a luz azul, já foram lançados ócu-
los com lentes especiais e aplicativos eletrônicos 
que alteram a cor da luz das telas. Na Austrália, 
a empresa Caruso’s Natural Health lançou até 
uma vitamina que diz proteger os olhos da luz 
azul. A eficácia, no entanto, não foi comprovada 
cientificamente.

PREJUÍZOS
De acordo com a neurologista, no curto 

prazo, os “prejuízos, às vezes, não são percep-
tíveis”. Mas a falta de sono “pode interferir no 
rendimento cognitivo porque o processamen-
to de memória, que ocorre na segunda metade 
da noite, provavelmente não aconteceu ou não 
aconteceu de maneira satisfatória”.

“Em curto prazo, pode afetar a consolidação 
de informações recém-aprendidas porque vai ter 
um sono mais superficial, mais fragmentado e 
não reparador”, afirma Leonardo Ierardi Gou-
lart, médico especialista em doença do sono do 
Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele ex-
plica que as atividades cerebrais que assimilam 
os conhecimentos adquiridos durante uma aula, 
por exemplo, ocorrem durante o sono profundo. 
É nesse momento que o cérebro processa, revisa 
e armazena a memória.

No longo prazo, ela explica, há uma “bagun-
ça de hormônios” que controlam, por exemplo, a 
saciedade. Se não produz esse hormônio, a lep-
tina, cuja liberação ocorre ao longo da noite e 
no início da manhã, o indivíduo vai comer mais, 
podendo ficar obeso e diabético.

Problema é mais sério no longo prazo
Mas é no longo prazo que as consequências 

se tornam mais sérias. “Pode gerar insônia. A 
pessoa fica condicionada àquele ambiente de 
alerta e daí, mesmo que ela vá para cama sem 
celular ou iPad, o cérebro acha que aquele é um 
lugar de vigília e não de descanso”, diz Goulart. 
É durante o sono que o cérebro processa, revisa e 
armazena a memória

Indivíduos que têm ciclos de sono distorci-
dos, que ficam acordados de madrugada e acor-
dam à tarde, por exemplo, possuem imunidade 
baixa, segundo a neurologista Ana Karla Smith. 
“Há estudos que relacionaram mulheres que tra-
balham em turnos à noite com maior incidência 
de câncer de mama”, concluiu a médica.



Kit Gratuito de TV Digital 2018: quem tem direito?
NACIONAL
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A forma como a televisão é transmitida 
está passando por mudanças. O sinal analó-
gico vai deixar de existir e será substituído 
integralmente pelo sinal digital. Para que os 
brasileiros não fiquem sem assistir TV, eles 
precisam contar com equipamentos para 
adaptar as suas televisões antigas (fabrica-
das antes de 2010). Nem todas os televiso-
res estão equipados para receber o novo tipo 
de sinal, por isso foi criado um programa so-
cial para distribuir kits grátis de TV digital. 
Você já ouviu falar do kit gratuito de TV 
digital? Pois saiba que os beneficiários do 
cartão Bolsa Família e outros programas do 
CadÚnico podem solicitar os aparelhos que 
garantem uma transmissão de alta qualidade 
na televisão.

Muitas famílias brasileiras, especial-
mente as mais pobres, não possuem em casa 
uma televisão com conversor digital embu-
tido. Também não conseguem separar um 
dinheiro do orçamento para comprar con-
versor digital e antena UHF. Para preservar 
a gratuidade da TV aberta, mesmo com sinal 
digital, o Governo Federal resolveu apoiar a 
distribuição de kits gratuitos.

O kit gratuito de TV digital é composto por:
– 1 conversor digital
– 1 corpo da antena
– 1 fonte de alimentação
– cabo RCA
– varetas
– suporte de vareta com mastro
– saquinho com parafusos, porcas e arruelas
–  8 metros de cabo coaxial
– controle remoto com duas pilhas

Com esse kit, é possível assistir aos ca-
nais abertos com a qualidade de TV digital. 

A tecnologia acaba com os chuviscos e ga-
rante uma melhor transmissão de imagem 
e som. A distribuição kits já começou em 
todo o país em 2016. A iniciativa, realizada 
pelo governo junto com empresas de teleco-
municações, pretende beneficiar 14 milhões 
de pessoas. Ao instalar a nova antena e o 
conversor, que integram o kit de TV digital 
grátis, o cidadão não vai precisar comprar 
uma TV nova para receber o sinal digital.

Quem tem direito ao kit de
TV digital grátis?

Todos os brasileiros inscritos no Cadas-
tro Único para Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) podem solicitar o 
kit de TV digital gratuitamente. Isso inclui, 
principalmente, os beneficiários do Bolsa 
Família que não podem comprar uma televi-
são nova. O kit só será distribuído gratuita-
mente as para famílias com renda mensal de 
até três salários mínimos. Assim, elas terão 
acesso à TV Digital Gratuita do Governo, 
sem qualquer tipo de custo. Não é apenas 
o Bolsa Família que integra o CadÚnico. 
Outros programas governamentais também 
fazem parte do cadastro. Você tem o direito 
de receber os equipamentos sem qualquer 
tipo de custo.

Ser aposentado ou estar desempregado 
não são condições que garantem o kit gra-
tuitamente. O cidadão deve estar inscrito 
em programas vinculados ao CadÚnico. 
Também é possível fazer o agendamento 
por telefone, através do número 147. Os 
atendentes ficam disponíveis de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 18h. A ligação é total-
mente gratuita.

Ao ligar para o número 147, você 
terá a oportunidade de conversar com um 
atendente e solicitar a antena e o conver-
sor digital. Informe os documentos soli-
citados e anote a data de entrega do kit. 
O processo por telefone é bem simples e 
não leva mais de 20 minutos. Quem tem 
celular pode cadastrar o número para re-
ceber um lembrete via SMS sobre a reti-

rada do kit conversor.
Caso você esteja inscrito em um dos 

programas sociais do Governo Federal, 
não perca tempo e verifique a disponibi-
lidade do kit na sua cidade. O Jornal do 
Ônibus realizou uma rápida pesquisa pela 
cidade em lojas que revendem o conver-
sor digital e, a loja que apresentou o preço 
mais em conta foi a BRITTU’S MAGA-
ZINE ( a loja do Amadeu ) localizada no 
bairro Sta Antonieta ( Zona Norte).

Quem tem o veiculo roubado pode pedir 
devolução do IPVA. Saiba como.

Pouca gente sabe, mas, em vários es-
tados, quem teve o carro roubado pode re-
ceber de volta o dinheiro pago pelo IPVA. 
Confira o que fazer.

Pouca gente sabe, mas, em vários esta-
dos, quem teve o carro roubado pode rece-
ber de volta o dinheiro pago pelo IPVA.

O número de veículos roubados em nos-
so estado e, mais especificamente em Ma-
rília está aumentando consideravelmente 
em relação aos números de 2016 e 2017. 
Porém, na maioria dos estados, quem entra 
para essa estatística pode pedir de volta o 
dinheiro do IPVA.

Em São Paulo, por exemplo, no ano pas-
sado, foram devolvidos mais de R$ 18 mi-
lhões aos donos de carros roubados.

Em Pernambuco, para ter o valor do 
IPVA devolvido, quem teve o carro rouba-
do precisa procurar a Secretaria da Fazenda 
– que vai fazer um cálculo pra saber exa-
tamente o valor ao qual o contribuinte tem 
acesso. Quem já pagou o imposto pode re-
ceber dinheiro de volta mesmo se o carro for 
recuperado pela polícia.

Neste caso, a devolução é proporcional. 
Por exemplo, se o dono do carro pagou R$ 
2 mil de IPVA em janeiro e fica três meses 
sem o carro, vai receber o valor equivalente 
a esse período – mais ou menos R$ 500. Se 
o ano terminar e o carro não for encontrado, 
todo o valor pago pelo dono do veículo é de-

volvido. Sempre no ano seguinte ao registro 
do crime.

CONFIRA O PROCEDIMENTO EM 
ALGUNS ESTADOS:

SÃO PAULO - Devolve aos proprietá-
rios que tiveram seus veículos roubados ou 
furtados no ano anterior, no Estado de São 
Paulo. O reembolso é referente à restituição 
proporcional do Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores (IPVA) e be-

neficia os proprietários que haviam pago o 
imposto quando ocorreu o crime.

RIO DE JANEIRO - Para restituir o va-
lor do IPVA, o motorista não é avisado e 
tem que abrir um processo nas inspetorias 
para obter a restituição. O registro do Bole-
tim de Ocorrência é basta para obter o direi-
to à restituição, nos termos do art. 13-A da 
Lei 2877/97, pois há comunicação entre os 
sistemas do DETRAN_RJ e da SEFAZ_RJ, 
que permitem que seja visualizado o cadas-

tro do roubo nos sistemas.  O formulário de 
restituição está no site da Secretaria da Fa-
zenda.          

ESPÍRITO SANTO - A restituição do 
IPVA é feita no exercício subsequente ao 
furto ou roubo, proporcional ao número 
de meses em que o proprietário não teve a 
posse do veículo. Após o registro do roubo, 
mediante sua comprovação, o sistema já não 
calcula o IPVA dos exercícios subsequen-
tes, até que o veículo seja eventualmente 
recuperado.

MINAS GERAIS - O valor devolvido é 
proporcional ao período em que o proprie-
tário ficou sem o veículo. Para ter direito 
à restituição, o requerente não pode estar 
inadimplente com o próprio imposto e deve 
ter a Certidão de Débito Tributário (CDT) 
negativa, ou seja, não dever nenhum outro 
tributo ao Estado.

SANTA CATARINA – Não devolve. 
Segundo o Detran, não há devolução de 
IPVA em caso de veículo roubado.

RIO GRANDE DO SUL - Existe a pos-
sibilidade de restituição proporcional ao 
mês da ocorrência.

PARANÁ – Não devolve. Segundo apu-
ração, existe sim a possibilidade da devo-
lução do IPVA, porém tem entrar com um 
processo. Não tenho maiores informações, 
pois a competência do IPVA é da Secretaria 
da Fazenda.



O lado amargo dos adoçantes.

O QUE VOCE NÃO SABIA:
01.)  Existem mais estrelas no espaço do que grãos de 
areia na Terra;
02.) Um raio contêm energia para torrar 160 mil 
fatias de pão;
03. ) Ratos se multiplicam tão rapidamente que 
em 18 meses dois ratos podem ter um milhão de 
descendentes;
04.)  Chocolate faz bem para os dentes;
 05.)  O corpo humano possui 100.000 quilômetros de veias, artérias e outros 
vasos sanguíneos. Isso é suficiente para dar duas voltas e meia em torno da Terra;
06.)  Se arrancarmos a cabeça de uma barata , ela só morrerá 2 dias depois de 
fome e sede;
07.) Aproximadamente 70 % das pessoas que lêem este post, tentam lamber o 
cotovelo;
08.) O elefante é o único animal com quatro joelhos;
09.) Comer uma maçã é mais eficiente que tomar café para se manter acordado;
10.)  Durante o tempo que você demora a ler esta frase 50 mil células do seu 
corpo morreram e foram substituídas por células mais novas.

DICAS UTÉIS:
Coloque o colar em um canudo

DICAS DE SAÚDE
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Hoje em dia colocar uma colher de 
açúcar branco no cafezinho é considerado 
quase um pecado. Enquanto isso adicionar 
algumas gotas de adoçante é visto com bons 
olhos. Ainda mais se você estiver acima do 
peso. Pesquisas recentes mostram o péssi-
mo efeito dos adoçantes. Principalmente 
onde se acreditava que eles fossem seguros: 
nos níveis de açúcar no sangue (glicemia). 
O principal desses estudos foi publicado na 
revista Nature e mostrou que os adoçantes 
(sacarina, sucralose e aspartame) podem 
produzir o que é chamado de intolerância 
a glicose. Um dos primeiros sinais do iní-
cio de diabetes tipo II. Esse efeito foi visto 
tanto em camundongos como em humanos. 
Se você ficou confuso, não entendeu nada 
ou acha isso meio impossível, calma… leia 
com atenção como foi  realizada a pesquisa. 

– Camundongos foram divididos em 
grupos e recebiam na água: glicose, saca-
rose (açúcar comum), sacarina (adoçante), 
aspartame (adoçante) ou sucralose (adoçan-
te). Depois de 7 dias era feita uma curva de 
reposta a glicose. Funciona assim: depois 
de um período de jejum os animais recebem 
glicose por via oral e a quantidade de açú-
car no sangue é medida durante um tempo 
(quem tem diabetes as vezes também tem 
que fazer o mesmo teste).

– O normal é que a glicose no sangue 
aumente e depois, com o passar do tempo, 
vá diminuído. Ela diminui porque o corpo 
controla os níveis de açúcar no sangue. 
Quando a glicose aumenta é liberado o 
hormônio chamado insulina. A insulina faz 
com que a glicose saia do sangue e vá para 
dentro das células. Onde é utilizada para 
termos energia.

– Mas o que aconteceu foi que nos gru-
pos que haviam tomado adoçante a glicose 
não diminuía com o passar do tempo. Era 
como se as células deles não respondesse 
mais aos efeitos da insulina. Exatamente o 
mesmo que ocorre no debates tipo II!!

Os pesquisadores também ficaram sur-
presos com esse fato e foram investigar o 
que estava acontecendo. O que parece acon-

tecer é que os adoçantes afetam a nossa mi-
crobiota (antes chamada de flora) intestinal, 
que são as bactérias que vivem no nosso 
intestino e nos ajudam no processo de di-
gestão. Pois bem, os adoçantes promovem o 
crescimento de bactérias que não são muito 
boas. Bactérias que possuem na sua mem-
brana uma substância chamada lipopolissa-
carídeo (LPS), que entra na nossa corrente 
sanguínea e provoca inflamação. Durante 
esse processo inflamatório, ocorrem altera-
ções no metabolismo que levam a resistên-
cia a insulina e assim ao aumento de glicose 
no sangue. É quase o mesmo mecanismo 
pelo qual a obesidade leva a resistência a 
insulina e ao diabetes.

Além disso….
Existem muitos outros estudos sobre 

adoçantes. Segue algumas coisas que você 
deve saber antes de usar as gotinhas:

– o uso continuo de adoçantes alteram 
o nosso comportamento alimentar. Quando 
sentimos o gosto doce na nossa boca, o nos-
so cérebro percebe que estamos nos alimen-
tando, ativa nosso metabolismo para receber 
glicose e entende que já estamos alimenta-
dos, assim diminui a sensação de fome. Só 
que não vem glicose! Com o tempo, o cére-
bro, que não é bobo, não associa mais o gos-
to doce a estarmos nos alimentando. Assim 
você come doce e segue com fome. Por isso 
acaba comendo mais e mais e mais.

– quanto mais adoçante você usa, mais 
adoçante precisa usar. Os adoçantes pos-
suem um “poder doce” muito maior que a 
sacarose (açúcar comum). Isso ocorre por-
que os adoçantes ativam muito mais os re-
ceptores para sabor doce na nossa língua. 
Após muito tempo usando adoçante esses 
receptores, que foram superestimulados, co-
meçam a responder menos. Com isso para 
sentir o mesmo doce de antes você precisa 
usar mais adoçante… e assim entra num 
circulo vicioso. Quanto mais adoçante usa, 
mais precisa usar para sentir o sabor. Repara 
só em quem está começando a usar adoçan-
te, coloca uma gota no café e já acha super 
doce. Quem já usa adoçante a mais tempo 
nem conta mais as gotas, já larga um esgui-
cho de adoçante no café.

– adoçante faz com que você tenha 
vontade de comer doce! Conforme já vi-
mos, quando sentimos o gosto doce do 
adoçante o cérebro entende que estamos 
comendo glicose. Se prepara todo para 
chegada da glicose… que não vem. Com 
isso, o excesso de insulina liberado ao 
sentirmos o doce do adoçante acaba bai-
xando demais a glicose que você tinha no 
sangue. Quando a glicemia baixa sinaliza 
para o cérebro que você PRECISA comer 
doce. E ai vem aquela vontade avassala-
dora por um docinho!

Mas fique ligado, o adoçante não está 
só nas gotinhas. Hoje eles estão por tudo!! 
Em todos os alimentos ZERO, em sucos, em 
balas, em chicles, em iogurtes e até disfarça-
dos de saudáveis nas granolas.

Mas o que fazer então?
* Leia os rótulo para saber o quê está 
comendo.
* Acostume seu paladar com menos açúcar.
* Prefira açúcares que possuem algum 
nutriente a mais, como o açúcar mascavo.
* Consuma frutas, o açúcar presente nelas 
vai diminuir sua tara pelo açúcar refinado.
Mexa-se!!! Assim você gasta o açúcar 
que consome e não precisa apelar para os 
adoçantes.

Parece até besteira, mas essa dica evita que o colar enrole ou faça nós, e consequentemen-
te um estresse desnecessário na hora de usar o acessório.



Página 12 Março/ 2018

COZINHANDO COM ARTE

FOFORICANDO

Jornalista de 36 anos, que já atuou nas Rádios Globo e CBN, está de volta à empresa.

Depois de Osmar Santos, Gustavo Villani é mais um Maríliense contratado para narrações 
no Grupo Globo, com aval de Galvão Bueno - “Excelente, jovem, com ótimo futuro”.

Chiclete de camarão gratinado
Confira como fazer um delicioso chiclete 
de camarão com bastante queijo! Chiclete 
de camarão: você deve estar pensando 
que estamos falando de goma de mascar 
sabor camarão, não é mesmo? Mas não 
é nada disso! O chiclete de camarão é 
um prato típico de Alagoas e se trata de 
uma receita que mistura camarão e queijo 
derretido. Ele ganhou esse nome por causa 
da consistência, que fica bem puxa-puxa, 
lembrando um chiclete. Ficou curioso para 
experimentar essa delícia? Confira a receita 
a seguir!

Ingredientes do chiclete de camarão
1 kg de camarão
500 g de mussarela cortada em tiras
1 vidro de leite de coco
1 copo de requeijão cremoso
1 pimentão pequeno picado
4 tomates sem pele e sem semente picados
2 dentes de alho amassado
1 limão
1 fio de azeite de oliva
pimenta-do-reino, sal e azeite de dendê a 
gosto

Modo de preparo
O primeiro passo dessa receita é limpar 

os camarões. Em seguida, tempere-os com 
suco de 1 limão, pimenta-do-reino e sal a 
gosto. Bata os tomates e o pimentão no li-
quidificador e depois passe por uma peneira 
bem fina. Reserve.

Aqueça uma panela com um fio de azei-
te e acrescente o alho amassado.

Refogue até ficar levemente dourado e 
acrescente os camarões. Cozinhe em fogo 
baixo por cerca de 5 minutos.

Assim que os camarões ficarem rosados, 
acrescente a mistura de tomate e pimentão e 
deixe cozinhar por 5 minutos.

Despeje o leite de coco e deixe ferver 
por mais 5 minutos. Adicione o requeijão e 
mexa bem até que ele tenha sido dissolvido 
completamente.

Coloque o azeite de dendê a gosto e mis-
ture bem.Desligue o fogo e acrescente as 
tiras de mussarela, mexendo bem para ela 
derreter e ficar puxa-puxa.

Despeje em um refratário e, se quiser, 
leve para gratinar no forno a 220º C até 
dourar.

Sirva quente.
Essa receita rende 6 porções e combina 

perfeitamente com arroz branco. E se quiser 
inovar, que tal preparar um arroz de brócolis 
bem verdinho?

A Globo surpreendeu muita gente ao 
contratar o principal narrador do Fox Sports 
Brasil, o jovem Gustavo Villani. A emissora 
vê no profissional um natural substituto de 
Galvão Bueno, já que comenta com a mes-
ma emoção e naturalidade que o veterano em 
seus tempos áureos. Villani, que é cotado na 
Globo para narrar grandes eventos esporti-
vos, falou em entrevista ao Blog do Menon 
sobre a fama de “novo Galvão”. Ele revelou 
ser um grande fã, mas rejeitou o rótulo, ape-
sar de ter Galvão em seu nome. “Não, eu 
sou Galvão desde que nasci. É meu primeiro 
sobrenome, eu me chamo Gustavo Galvão 
Villani. Mas, brincadeira a parte, não tem 
nada disso. A Globo tem ótimos narradores, 
gente muito competente e é um novo ciclo 
na minha carreira. Só isso”, disse.

Villani, que é um especialista em criar 
novos bordões em suas narrações no fute-
bol, ainda revelou quando deve estrear na 
narração. Ao ser questionado se estreará na 
Globo ou no canal fechado esportivo da em-
presa, Gustavo contou os planos do canal. 
“Há um processo de interação sendo im-
plantado, unindo Globo e SporTv. A ideia 
é fazer os dois juntos, mais o globoesporte.
com”, revelou.

O narrador ainda contou como está se 
sentindo no contrato com a “poderosa”. 
“Olha, eu sempre fui muito determinado. 
Sempre quis ser narrador e lutei para isso. 
Estudei, sempre estou atento a informação, 
o jogo para mim começa bem antes. Então, 
eu estou feliz porque estou em um grande 
momento”, disse.
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