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ONG deseja que a casa do povo 
tenha também a voz do povo.

Recém-fundada, a ONG Marília Centenária inicia mobilização objetivando alterar o regimento interno da câmara municipal. Pág. 03

Bauru consegue parceria 
com o “Minha Casa, Minha 
Vida” para projetos sociais 

nos bairros.

São aproximadamente cinco milhões e 
quinhentos mil reais para a execução 

exclusiva de Trabalho Social nas várias 
regiões do município através do recurso 
destinado aos 19 empreendimentos que 

foram construídos, compreendendo 
5.504 unidades habitacionais- Pág. 09

Você sabe quando o seu 
celular está rackeado???

 O Jornal do Ônibus efetuou uma pesquisa 
e Listou alguns sinais para você detectar e, 

o que fazer.  Pág. 08

Gabinetes odontológicos 
serão instalados em distritos 

e bairros mais carentes.

Após avaliação e laudo final de 
especialistas, Gabinetes obtidos pelo 
vice Tato Ambrósio serão instalados 
em unidades com maior carência de 

atendimento nos bairros periféricos e 
distritos. Pág. 05



Filipenses 4:13: 

GOTAS DE FÉ.

Ainda não é o fim

Nem PT, nem PSDB. Eleitor deve 
interromper ciclo de disputas entre 

partido dos trabalhadores e tucanos.
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Muitas vezes, nos encontramos sem forças 
para prosseguirmos, pensamos não haver saí-
da para o que estamos enfrentando. Por mais 
que busquemos uma solução, não conseguimos 
achar esperança, pois tudo que conseguimos en-
xergar, são os problemas, que na maioria das 
vezes, parecem ser muito maiores do que pode-
mos enfrentar.

Os problemas se apresentam como gigantes 
prontos para nos derrubar, nos sentimos incapa-
zes de lutar. Quero meditar com você sobre um 
jovem chamado Davi, o menor da casa de seu 
pai. No livro de 1° Samuel 17 encontramos sua 
história na qual podemos tirar grande ensina-
mento para nossos dias. Diante da situação, a 
qual todos estavam temendo, se levanta aquele 
pequeno moço e diz ao GIGANTE versículo 45: 
“Tu vens a mim com espada e com lança e com 
escudo; porém eu vou a ti em nome do SENHOR 
DOS EXÉRCITOS...”. Sabemos muito bem que 
quem derrotou Golias não foi Davi, mas sim o 
Deus ao qual ele confiou sua vida.

No livro de Filipenses 4:13, o apóstolo Paulo 
nos diz:”Posso todas as coisas naquele que me 
fortalece”. Isso era algo que ele podia dizer com 
certeza, pois teve um encontro real com Jesus 
Cristo e provou o poder de Deus na sua vida. Co-
nhecendo sua história vemos o quanto foi valente 
em tudo o que fez, não desistindo daquilo que  es-
tava determinado em sua vida, ele confiava que 
Deus estava com ele em cada batalha. Tanto no 
velho e novo testamento, temos relatos do poder 
de Deus em resposta à fé daqueles que não olha-
ram as circunstâncias, mas confiaram com todo 
seu coração naquele que tem todo poder. 

Uma frase para refletirmos: “Quando nos 
sentimos cansados devemos parar e descansar 
ao invés de desistir”.

Não desista de lutar, ainda não é o fim. Creia 
e confie na palavra de Deus que diz: “Nunca te 
deixarei, nem te desampararei.”

Oremos: Pai Eterno, que cada pessoa hoje, 
seja agraciada com Tua maravilhosa presença, 
e o Senhor dê forças a cada uma para enfrentar 
e destruir todos os gigantes e muralhas que se 
levantarem contra elas em nome do Senhor Je-
sus. Amém.

   Casa de Oração Cristo Vivo - Rua:Pernambuco, 
640 Bairro Bansato.

Prefeitura Municipal ................... 3402-6000
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
CPFL .......................................... 3417-3744

FONES UTEIS

As eleições de 2018 deve comprovar o 
fim da polarização política nacional entre os 
partidos PT e PSDB. Ao que tudo indica os 
recentes escândalos envolvendo os dois par-
tidos devem comprovar o fim da polarização 
política que norteou o país nos últimos anos.

Os dois partidos que disputaram acirra-
damente à Presidência da República brasi-
leira de 1994 até 2014, caminham cada vez 
mais para perderem o protagonismo eleito-
ral. No caso do PT, enquanto Lula gozar de 
grande popularidade, a sigla irá se manter 
num patamar de grande partido nacional.

Caso Lula não seja candidato a presi-
dente e continue preso, o partido deve entrar 
definitivamente em declínio. Já o PSDB, se 
esforça cada dia a mais para piorar sua si-
tuação. Além das constantes disputas inter-
nas, Aécio Neves acaba de  jogar a pá de cal 
tornando-se réu em um dos seus processos 
e, por um outro lado, o declínio da candida-
tura Alckmim se torna evidente a cada dia e 

a cada pesquisa.
Saindo do campo nacional, o governo 

do estado de são Paulo apesar da grande 
aliança conquistado por Márcio França,  
tem tudo para continuar na mão dos tucanos 
graças a fortíssima equipe de marketing de 
João Dória. Em se tratando da terrinha, já 
ha muitos anos não temos um grande nome 
para se apresentar pelo lado do Partido dos 
trabalhadores e, do lado dos Tucanos, difi-
cilmente se conseguirá eleger alguém, ser-
vindo apenas de ponte para eleger as candi-
daturas de Bauru e outros grandes centros.

Uma terceira ou quarta via começa a se 
orquestrar em todos os níveis e, isto é refle-
xo do cenário político nacional e do copo de 
paciência do eleitor que já está transbordan-
do e clamando por mudanças urgentes.

O eleitor já não vota em partidos, mas, 
em pessoas com propostas e compromissos 
que possam conotar pelo menos um pouco 
de confiabilidade, esperança e renovação.

Sugar Ray sendo homenageado na Câmara municipal



Cornetadas
do dedão

ONG Marília Centenária quer tribuna livre 
para lideranças em sessões ordinárias.

IN FOCO

Seguindo o exemplo de outras cidades 
que adotam essa prática como em Jundiaí, 
Araraquara, Santo André, Tupã e outras a 
ONG Marília Centenária em parceria com 
diversas entidades e órgãos começou a rea-
lizar  uma mobilização objetivando alterar a 
resolução nº183, de 07 de dezembro de 1990 
do regimento interno da Câmara Municipal.

Pelo texto, representantes de entidades 
podem fazer uso da tribuna somente  na se-
gunda quinta feira da cada mês gozando de 
um espaço de uma hora para suas manifesta-
ções e reivindicações para um plenário sem-
pre vazio. Para o líder comunitário Darcy 
Bueno da Silva ( Presidente de uma entidade 
comunitária e membro da ONG)  trata-se de 
um espaço aberto apenas de fachada, pois, 
nas vezes em que ela ocorreu, não havia pre-
sença de vereadores e muito menos da po-
pulação. “É uma despesa a mais, dispondo 
de todo o aparato para ninguém assistir e, 
ao mesmo tempo estratégico para não haver 
o debate político entre os pseudo represen-
tantes do povo com as entidades representa-
tivas da  população”, concluiu a Liderança.

Em outras cidades, como já citamos, a 
Tribuna Livre ocorre sempre no dia da ses-
são ordinária da câmara e fazendo parte do 
rito normal dos trabalhos com um tempo 
que varia de cidade para cidade. Para o Se-
nhor Corbiniano Braga Barbosa, Presiden-
te da ONG Marília Centenária, fica difícil 
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planejar uma Marília para os cem anos sem 
a participação popular na casa do povo e, 
sem a real voz do povo. Um documento com 
diversas assinaturas está circulando pelos 
bairros e, deverá ser protocolado na secreta-
ria da câmara sugerindo a reivindicada alte-
ração. Pela  proposta da ONG Marília Cen-
tenária, a tribuna livre passaria a acontecer 
inserida dentro da própria sessão ordinária 
que é realizada toda segunda feira. O espaço 
seria de 30 minutos e seria ocupado apenas 
por representantes de entidades e sindicatos 
legalmente constituídos, sendo destinado 
um tempo de 10 minutos para cada solici-
tante. O tempo seria divido em dois espaços, 
ou seja, o primeiro  tempo com 20 minutos 
destinado a 02 ( duas ) lideranças e, o se-
gundo com 10 minutos reservado para al-
gum vereador que queira comentar alguma 
declaração realizada pelos antecessores.

A Ideia é democratizar ainda mais a câ-
mara municipal e incentivar a participação 
das pessoas nas discussões do poder publico 
e na frequência do espaço legalmente criado 
para representar os interesses do povo. Ou-
tro desafio da ONG, é lutar pela implantação 
do Conselho da Cidade e consequentemente 
da casa dos conselhos para a integração en-
tre os conselheiros e, a realização de cursos 
de capacitação e qualificação para todos. 
Para participar desta mobilização, basta li-
gar (14 ) 98135-6201 ou (14) 99600-6375. 

Eleições 2018. Quem realmente 
está preparado para enfrentar o 
eleitor ??? 

O slogan Cidade Linda, Limpa 
e Próspera reflete a realidade de 
nossos bairros ???

Resultado das próximas 
eleições determinará o cenário 
eleitoral de 2020 e Marília ???

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

A Bomba da CPI da carne vai 
apontar responsabilidade de 
quem???

O líder comunitário Darcy Bueno da Silva 
(Presidente de uma entidade comunitária e 

membro da ONG)

Juventude Criativa (ex- Católica) busca 
ajuda da sociedade para sobreviver.

Em funcionamento desde 1942, a Ju-
ventude Criativa (antiga Creche Juventude 
Católica), localizada na Avenida Repúbli-
ca, busca formas alternativas para sua so-
brevivência. A entidade com o auxilio de 
uma agência de publicidade foi obrigada a 
incrementar campanhas em busca de par-
ceiros. “São ações que estamos preparando 
para continuar o trabalho da entidade, sem 
a redução de crianças atendidas”, afirmou 
a coordenadora. Uma das ações foca uma 
fatia do programa Nota fiscal Paulista do 
governo do estado, onde as pessoas podem 
transferir o crédito direto para a entidade. 
Até o ano passado, o atendimento abrangia 
150 crianças, sendo 75 delas matriculadas 
em escolas estaduais.  Com a implantação 
da nova Lei Federal n°13.019/14, que en-
trou em vigor em janeiro de 016 (denomi-
nada Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil – MROSC), a Prefeitura, 

a partir deste ano, não pode mais custear a 
manutenção das crianças da Rede Estadual, 
que têm idades de 6 a 15 anos. A Rede Mu-
nicipal atende crianças até 10 anos.

Desta forma, dos seis professores da 
secretaria municipal da Educação que atua-
vam na entidade, permaneceram apenas três 
e o fornecimento de alimentos pela Cozi-
nha Piloto também foi reduzido de forma a 
atender as 75 crianças da Rede Municipal de 
Educação. “O que ocorre, de fato, é estamos 
intensificando a busca de parceiros para ma-
nutenção das crianças assistidas pela entida-
de e que pertencem à Rede Estadual de Edu-
cação. A busca de parceiros inclui, também, 
pessoas que nos auxiliavam pelo sistema da 
Nota Fiscal e que agora, com as mudanças 
no sistema, poderão fazer as doações dire-
tamente à entidade”, finalizou Alessandra 
Marques de Oliveira, coordenadora pedagó-
gica da entidade.
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TERMINALBAIRRO

Ônibus Intermunicipal / Horários de partida – Expresso Adamantina

Uma em cada 4 mulheres de SP sofreu
assédio no transporte público

São Paulo – Uma em cada quatro mulhe-
res que mora em São Paulo relata já ter so-
frido assédio dentro do transporte público. 
Pesquisa feita pela Rede Nossa São Paulo 
mostra que a maior parte dessas mulheres 
tem entre 16 e 34 anos, ensino superior e 
pertence às classes A e B. A pesquisa foi 
feita com 428 mulheres com mais de 16 
anos. O levantamento mostrou que 35% 
das mulheres relatam já ter sofrido assédio. 
O transporte público é o local em que elas 
relataram ser mais recorrente o abuso. Em 
seguida, está o ambiente de trabalho, com 
16% das mulheres. Além disso, 19% das en-
trevistadas relataram ter sofrido preconceito 
ou discriminação no trabalho. 

Legislação
O plenário da Câmara dos Deputados 

aprovou um projeto que faz mudanças no 
Código Penal para aumentar a punição para 
estupro coletivo e tipificar o crime de “im-
portunação sexual”, como casos de assédio 

PARA RIBEIRÃO PRETO PARA PRESIDENTE PRUDENTE PARA DRACENA 
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sexual em espaço público.
O projeto integrou a pauta da bancada 

feminina na semana em que se comemorou 
o Dia Internacional da Mulher no mês de 
março e a matéria seguiu para o Senado es-
tando em analise pelas comissões.

Impactados pelos casos de constrangi-
mento de mulheres em transportes coleti-
vos, os deputados incluíram na legislação 
o tipo penal “importunação sexual”, que 
consiste em praticar, sem a anuência, o ato 
libidinoso com o objetivo de satisfazer o as-
sediador. O projeto prevê pena de reclusão 
de um a cinco anos.

“Embora qualquer pessoa possa ser su-
jeito ativo dessa prática, esse tipo de cons-
trangimento covarde geralmente é cometido 
por homens, tendo como vítimas as mulhe-
res. O projeto em sendo aprovado no sena-
do e sancionado pela presidência  preenche 
uma lacuna no Código Penal e dará mais 
segurança às mulheres”

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.

05:45 06:04 06:23 06:42 07:01 07:20
07:39 07:58  08:17 08:36 08:55 09:14
09:52 10:30 11:08 11:46 12:24 13:02
13:40 14:18 14:56 15:15 15:34 15:53
16:12 16:31 16:50 17:09 17:28 17:45
18:06 18:44 19:22 20:00 21:16 22:32

06:05 06:24 06:43 07:02 07:21 07:40
07:59 08:18 08:37 09:15 09:53 10:31
11:09 11:47 12:25 13:03 13:41 14:19
14:57 15:35 15:54 16:13 16:32 16:51
17:10 17:29 18:07 18:45 19:23 20:39
21:55 23:05 23:45
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Especialistas atestam qualidade de gabinetes doados pela 
USP-Bauru para Marília através do vice Tato Ambrósio.

Após a polêmica criada por alguns jor-
nalistas em redes sociais, especialistas e 
técnicos foram contratados para uma ava-
liação e laudo final para os equipamentos 
que foram entregues na cidade pela facul-
dade de Odontologia de Bauru (USP ). Os 
mesmos montaram,  testaram e por fim,  
aprovaram os gabinetes odontológicos con-
quistados por Tato Ambrosio, Vice Prefeito 
Municipal. Drº Celso Moraes, dentista há 
42 anos, declarou que o único problema 
apresentado foi o estofamento que, após 
trocados, reuniram plenas condições de uso 
em qualquer consultório ou posto de saúde. 
Duas unidades foram montadas e testadas 
para funcionamento, sendo que, nenhuma 
anormalidade foi constatada.

Para o renomado dentista, os equipa-
mentos estão em perfeitas condições e, com 
ótima operacionalidade. “Esta cadeira é 
utilizada nos melhores consultórios e, pelo 
teste realizado não há nada que desabone 
seu uso, bastando colocar para trabalhar. 
Para o senhor Alfredo Ap. Gonçalves, 45 
anos trabalhando como técnico de manu-
tenção e, contratado para fazer  analise dos 

aparelhos, os mesmos estão em estado exce-
lente de conservação e, destacou ainda que, 
coincidentemente por muitos anos trabalhou 
na fabrica que originou os aparelhos.

O técnico reafirmou e atestou os equipa-
mentos da dabi-atlante  para o uso imediato, 
pois, não haveria na inspeção encontrado 
nenhuma irregularidade. O Vice Prefeito 
Tato, que conseguiu os 15 equipamentos  
junto a Faculdade de Odontologia da USP 
Bauru (FOB), através de uma intermediação 
do Presidente da Fiesp, Paulo Skaf  infor-
mou que, após a verificação os aparelhos 
serão destinados a secretaria da saúde que 
ficará encarregada e dar a destinação final 
aos gabinetes.

Após a chegada dos equipamentos, al-
guns sites chegaram a destacar como “su-
cata” o material recebido causando um mal 
estar ao vice- prefeito. Para finalizar, Tato  
afirmou ainda que os aparelhos serão dis-
tribuídos nas unidades de saúde que assim 
necessitarem principalmente os distritos e 
bairros carentes,  já objetivando melhorar 
e acelerar o atendimento na área de odon-
tologia. 

O Vice Prefeito Tato informou que, após a verificação os aparelhos serão destinados a 
secretaria da saúde que ficará encarregada e dar a destinação final aos gabinetes.

1ª Igreja Batista realiza 
mobilização para interligar  

região do  Jd. Bandeirantes  até 
o condomínio Villa Flora II.

Lançado em um culto dominical do dia 
22 de abril, o  Pastor do Domingos Jardim 
da 1ª igreja Batista de Marília lançou uma 
campanha de mobilização que visa sen-
sibilizar a administração municipal para 
realizar obras de pavimentação asfaltica e 
guias e sarjetas interligando os bairros Jd. 
Bandeirantes até o condomínio Villa Flora 
II – Aquarius e também a antiga via expres-
sa do Pombo.

A campanha visa colher milhares de as-
sinaturas e mobilizar todas as comunidades 
daquela área, além de comerciantes e outros 
segmentos. Segundo o Pastor, uma conver-
sa inicial já ocorreu com a administração 

Tecnologia facilita a vida de 
quem vai construir ou reformar.

Em atividades desde outubro de 2016 em 
nossa cidade, a ORÇAPÁ, começa a despon-
tar como um grande facilitador para todas as 
pessoas que irão iniciar uma construção ou 
reforma. Com um site de fácil acesso e ma-
nuseio, o consumidor tem em um curto espa-
ço de tempo em suas mãos orçamentos das 
mais conceituadas e renomadas empresas da 
região e de profissionais altamente qualifica-
dos das mais diversas áreas.

Segundo os administradores, a ideia 
começou ao concluir o curso de Adminis-
tração de empresas e, se desenvolveu den-
tro do Centro de Inovação Tecnológica de 
Marília (Citec-Marília), credenciado à Rede 
Paulista de Centros de Inovação Tecnoló-
gica (RPCITec) do Governo do Estado de 
São Paulo e,que tem como entidade gesto-
ra, a Fundação de Ensino Eurípides Soa-
res da Rocha (UNIVEM) contando com o 
apoio do Centro Incubador de Empresas de 
Marília – CIEM, Associação de Empresas 
de Serviços de Tecnologia da Informação 
– ASSERTI, Ministério de Ciência, Tec-
nologia e Inovação – MCTI, Centro das In-
dústrias do Estado de São Paulo – CIESP, 

Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo – FIESP, Prefeitura de Municipal de 
Marília, SEBRAE/SP, outros Centro de Ino-
vação Tecnológica como do grupo Boa Vis-
ta (BVTec), do grupo Locaweb (Tray Labs), 
do UNIVEM (COMPSI) já integrados e ati-
vos no CITec-Marília, além de instituições 
de ensino como a UNESP, FATEC, ETEC, 
Senai e Senac.

A ORÇAPA atende desde o cidadão co-
mum até os prestadores de serviços de toda 
Marília e região, bastando apenas visitar o 
site WWW.orcapa.com.br e, de forma sim-
ples postar a lista de materiais a qual deseja 
fazer uma cotação. Caio Monteiro, um dos 
fundadores,  destaca ainda que,  a consulta é 
gratuita e, após a postagem, a pessoa recebe-
rá no seu email a cotação realizada para que 
o consumidor dentro de suas preferencias 
efetue sua melhor escolha. “A grande vanta-
gem é o fator tempo e claro, e os ganhos da 
economia” finalizou o empresário que em 
breve estará anunciando novas ações dentro 
do segmento e, que irão facilitar em muito 
a geração de emprego e o mercado da cons-
trução civil.

Municipal, no entanto, se faz necessário um 
suporte da população para dar o aval a rei-
vindicação. A obra consta no projeto de mo-
bilidade urbana do Plano Diretor de Marília, 
mas, até o momento nunca saiu do papel.

A igreja fundada em 29 de novembro de 
1931 conta hoje com mais de 5.300 mem-
bros e nas quartas e quintas chega a reunir 
mais de 10.000 pessoas em suas células 
espalhadas por todas as regiões da cidade. 
Com o templo de cultos situado na rua Goi-
ás nº 14 ( antigo Shopping Alto Cafezal ), a 
igreja é conhecida pela imensa obra social 
que realiza e ampla evangelização por toda 
a cidade.
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Botucatu e Pardinho destinaram mais de 40 mil 
pneus para a reciclagem em seis meses

ACONTECE INTERIOR

A reciclagem de pneus é uma das principais 
preocupações das prefeituras brasileiras, já que o 
material, quando descartado irregularmente, ser-
ve como criadouro de mosquitos transmissores 
da dengue.

Com a intenção de eliminar o problema, 
desde 2009, Botucatu tem um convênio com 
a Reciclanip, uma organização não governa-
mental da Associação Nacional da Indústria 
de Pneumáticos, ANIP, para o recolhimento 
e encaminhamento correto de pneus. A Reci-
clanip é responsável por programar a logísti-
ca reversa dos pneus no Brasil desde 2007 e 
é considerada uma das maiores iniciativas da 
indústria brasileira na área de responsabilida-
de pós-consumo.

“Embora haja essa iniciativa, muitos municí-
pios de pequeno porte, não conseguem se conve-

niar a entidade, ou até mesmo, não possui barra-
cão para prover o armazenamento. Desta forma, 
o Estado estimula o diálogo entre municípios 
para acharem soluções conjuntas, principalmente 
para a questão dos resíduos. Desde 2016, Botu-
catu e Pardinho se uniram em prol desta causa”, 
afirma Fernanda Bernardi, Diretora de Educação 
Ambiental da Secretaria do Verde.

Por meio dessa união, os dois municípios re-
colheram e destinaram mais de 40 mil pneus nos 
últimos seis meses. 

“Esta parceria entre Botucatu e Pardinho tem 
rendido diversas vantagens, como por exemplo 
o controle dos possíveis criadouros do mosqui-
to transmissor da dengue, o aumento de mão de 
obra para realizar o carregamento dos pneus, o 
estreitamento de laços entre os municípios, entre 
outros”, concluiu Fernanda Bernardi.

Prefeitura de Bauru implanta centenas de 
projetos sociais atraves de parceria com o 

programa minha casa minha vida.

O município de Bauru/SP, realizou a ade-
são ao Programa Minha Casa Minha Vida – 
PMCMV em 2009, ano em que o programa foi 
lançado. A execução do Trabalho Social – TS, 
de responsabilidade municipal pactuada na ade-
são desde então e até 2013 esteve sob a responsa-
bilidade da política de assistência social, repre-
sentada pela Secretaria Municipal de Bem Estar 
Social (SEBES).

Após o pleito eleitoral de 2016, a equipe de 
transição tomou ciência de que existiam aproxi-
madamente cinco milhões e quinhentos mil reais 

para a execução exclusiva de Trabalho Social - 
TS nas várias regiões do município através do 
recurso destinado aos 19 empreendimentos que 
foram construídos, compreendendo 5.504 unida-
des habitacionais - uh.

Em 13/06/17 as equipes das Secretarias 
Municipais de Educação, Agricultura, Meio 
Ambiente, Cultura, Esportes, Desenvolvimento 
Econômico, e Bem Estar Social, seus respecti-
vos Secretários, o Prefeito Gazzetta e a equipe da 
CAIXA assistiram a apresentação das propostas 
para o Plano, no intuito de viabilizar a partir daí 
a integração das secretarias nas ações que serão 
realizadas nas macroáreas dos empreendimentos 
do PMCMV, por meio de Termo de Colabora-
ção, conforme documento anexo ao Projeto Inte-
grado Inicial aprovado em 27 de junho de 2017.

“Essa é uma ação inédita no Brasil, pois ao 
integrar as macroáreas pudemos fazer um Plano 
de Desenvolvimento Socioterritorial – PDST 
único. Isso é maravilhoso para a população de to-
dos os empreendimentos, que passa a ter acesso 

a projetos sociais que contribuem para a melho-
ria da qualidade de vida, mais igualdade social e 
oportunidades de desenvolvimento”, explica Va-
nessa Isabella dos Santos Ramos – coordenado-
ra do Trabalho Social do Programa Minha Casa 
Minha Vida – Bauru. 

O Plano prevê que para além da execução di-
reta das atividades do TS, ainda sejam realizadas 
parcerias com outras esferas de governos, ONG, 
Associações, Fundações, Cooperativas e quais-
quer atores que estejam presentes nos territórios 
que possuem empreendimentos do PMCMV no 
município.

As parcerias serão realizadas através de reu-
niões de rede e reuniões com os atores interessa-
dos em serem parceiros do município no Plano 
de Articulação Intersetorial das Macroáreas dos 
Empreendimentos do PMCMV em Bauru/SP.

Quem realizará as ações?
Conforme a Portaria 21 de 2014, do Minis-

tério das Cidades, o Ente Público deverá dispo-
nibilizar equipe técnica encarregada pelo pla-

nejamento, execução e avaliação das ações do 
Trabalho Social, em intervenções habitacionais 
com população de baixa renda;

Deverá garantir a disponibilidade suficiente 
e necessária dos profissionais envolvidos com 
a implementação das ações do Trabalho Social 
visando garantir a qualidade dos serviços pres-
tados;

O Coordenador, que será responsável técnico 
pela execução do Trabalho Social, deverá com-
por o quadro de servidores do Ente Público, ter 
graduação em nível superior, preferencialmente 
em Serviço Social ou Sociologia, com experiên-
cia de prática profissional em ações socioeduca-
tivas em intervenções de habitação.

Por fim, entende-se por ações socioeduca-
tivas, orientações reflexivas e socialização de 
informações realizadas por meio de abordagens 
individuais, grupais ou coletivas ao usuário, fa-
mília e população. Mais uma vez, a cidade sem 
limites da uma lição de criatividade e competên-
cia administrativa.

Oportunidade pra quem 
já mudou de casa e quer 
mudar de vida! Entenda 

como os empreendimentos 
do Programa Minha Casa 
Minha Vida  terão acesso a 
centenas de projetos sociais.



7 sinais de que o seu celular foi hackeado (e o que fazer?)
DESTAQUE

O seu celular armazena informações 
confidenciais sobre você, desde mensa-
gens privadas a informações pessoais, 
como contatos, e-mails, contas bancá-
rias... a lista pode chegar ao infinito.

Portanto, se hackearem seu telefone, é 
melhor agir o mais rápido possível. O pro-
blema é que, muitas vezes, não podemos 
identificar os sinais a tempo. Mas há boas 
notícias: você não precisa ser um especia-
lista em tecnologia para saber se seu tele-
fone está comprometido. Em alguns casos, 
basta prestar atenção a alguns indícios. O 
Jornal do Ônibus efetuou uma pesquisa e 
Lista alguns deles para você:

1. O aparelho fica mais lento
Se o desempenho do seu celular esti-

ver mais lento que o normal, pode ser que 
algum programa malicioso ou malware 
esteja causando o problema. Esse tipo de 
vírus pode afetar o desempenho do dispo-
sitivo, o que reflete também na velocidade 
em que ele se conecta à internet.

Mas saiba que isso também pode ser 
causado por atualizações do próprio siste-
ma operacional, conforme foi reconhecido 
recentemente pela Apple. 

2. Superaquecimento
Se você notar que o celular está muito 

quente... é um sinal ruim. Isso pode ocor-
rer porque um aplicativo malware está 
sendo executado em segundo plano, expli-
ca a gigante de tecnologia americana Intel. 

3. A bateria acaba antes do esperado
O mesmo motivo que causa supera-

quecimento pode provocar o desgaste da 
bateria. É possível que esse efeito tam-
bém ocorra devido a uma atualização do 
sistema, mas, se a mudança for drástica, 
é sempre melhor levá-la em consideração, 
recomenda o site Zona Móvel.

4. Recebe e envia mensagens 
desconhecidas

É provável que seus amigos ou fami-
liares percebam esse sinal antes de você, 
caso seu celular esteja enviando sozinho 
mensagens por SMS ou WhatsApp. Às 
vezes, são ofertas com armadilhas trans-

mitidas na forma de vírus, de um celular 
para outro. O mesmo pode acontecer com 
os e-mails. O primeiro conselho a ter em 
mente: exclua-o imediatamente e não cli-
que em nenhum link. 

5. Janelas pop-up
Os chamados “pop-ups” geralmente 

são um sinal inequívoco de que algo está 
errado. “Como acontece nos computado-
res, alguns malwares geram janelas pop-
-up que o convidam a executar diferentes 
ações”, diz o especialista em segurança 
cibernética Joseph Steinberg. “Se você vir 
‘pop-ups’, lembre-se disso”, alerta Stein-
berg. 

6. Compras e aplicativos suspeitos
De onde saiu esse novo aplicativo que 

está instalado no seu telefone? O seu con-
sumo de dados disparou inexplicavelmen-
te este mês? É possível que, além desses 
sinais, o valor de sua conta telefônica ou 

o número de mensagens de texto que você 
“enviou” tenha aumentado. “Embora o 
fabricante ou a operadora possam ser au-
torizados a instalar aplicativos de vez em 
quando para atualizar o seu telefone, se no-
vos programas aparecem de repente, é me-
lhor você garantir que eles sejam legais”, 
diz Steinberg. O especialista recomenda 
procurar no Google o nome do aplicativo 
instalado e verificar o que outros usuários 
dizem sobre ele. O mesmo acontece se o 
consumo de dados crescer inesperadamen-
te: é melhor conferí-lo. Também há casos 
em que hackers usam seus dados para fa-
zer compras. Por esse motivo, especialis-
tas recomendam que você tenha controle 
sobre as transações. 

7. Aparência estranha e ruído de fundo
Se, ao navegar na internet, as páginas 

tiverem uma aparência incomum, é possí-
vel que seja devido à ação de um hacker 
que está controlando o dispositivo à dis-
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tância. Isso também poderia explicar com-
portamentos incomuns do sistema. Final-
mente, o ruído de fundo quando você faz 
uma ligação pode explicar que um tercei-
ro está gravando a chamada. Se você ou-
vir beeps ou vozes, as chances são ainda 
maiores. 

O que fazer?
-Instale um antivírus de confiança em seu 
celular (alguns são grátis);
-Desinstale os aplicativos que você não 
instalou;
-Evite navegar usando wi-fi público;
-Proteja seu telefone com uma senha 
difícil de decifrar;
-Não faça downloads de aplicativos de 
fontes desconhecidas;
-Tenha cuidado ao clicar em “pop-ups”;
-Mantenha seu dispositivo sempre 
atualizado;
-Verifique regularmente a fatura e o 
consumo de dados do seu telefone.

Como descobrir se as notícias na internet são verdadeiras ou falsas?

O mundo da internet é maravilhoso e, ao 
mesmo tempo, perigoso. Se por um lado, passa-
mos a ter acesso a uma infinidade de informações 
em tempo real de qualquer parte do mundo, por 
outro ficamos à mercê de dados falsos, notícias 
inventadas que podem causar muito mais estrago 
do que conseguimos imaginar. Diversos escân-
dalos recentes trouxeram o assunto à tona e che-

garam até a gerar o termo “fake news” (notícias 
falsas, em português) para descrever esse tipo de 
desinformação. 

Para ajudar as pessoas que podem se confun-
dir e cair nas falácias das fake news, a agência 
Lupa realizou uma parceria com o canal Futura 
– e ainda receberam apoio da Google – para criar 
um site no formato de um infográfico que vai en-
sinar as pessoas a terem uma ideia muito melhor 
do que pode ser uma informação ou notícia falsa 
publicada na internet.

O projeto foi batizado de Fake ou News. 
Nele, você vai acessar uma série de infor-
mações que vão instrui-lo a identificar notí-
cias mentirosas. Como a própria página diz, 
antes de compartilhar e opinar, vale duvi-
dar, conferir e checar se os dados veiculados 
são, de fato, verdadeiros.

Fim à desinformação
No Fake ou News, você vai ler mais 

sobre como identificar as notícias falsas 
– é necessário procurar por frases fora de 
contexto, datas das informações, verificar o 
endereço das notícias para se saber de sua 
procedência e verificar o autor daquela ma-
téria ou artigo. Tudo isso vai ajudar muito 
a descobrir se o que você está lendo é algo 
sério ou apenas inventado.

E vale um último conselho: na dúvida, 
não compartilhe ou publique notícias que 
você não sabe se são verdadeiras, mesmo 
que elas estejam de acordo com suas opi-
niões e posicionamento de qualquer tipo. 
Gerar desinformação pública é um proble-
ma grave que pode ter consequências bem 
ruins.

“Na dúvida, não 
compartilhe ou 

publique notícias que 
você não sabe se são 

verdadeiras”



Prazo para tirar título de 
eleitor termina em 9 de maio

NACIONAL
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O eleitor tem até o próximo dia 9 de maio 
para requerer a sua inscrição eleitoral, alte-
rar dados cadastrais ou transferir o domicílio 
eleitoral para estar apto a votar nas eleições 
de outubro. A data também será o último dia 
para o eleitor com deficiência ou mobilida-
de reduzida solicitar sua transferência para 
seção com acessibilidade. Ainda de acordo 
com o calendário eleitoral, 9 de maio será o 
prazo final para que os presos provisórios e 
os adolescentes internados que não tiverem 
inscrição eleitoral regular sejam alistados ou 
requeiram a regularização de sua situação 
para votar nas eleições de 2018. Os prazos 
constam da Resolução 23.555/2017 do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE).

A inclusão e a atualização da identida-

de de gênero no cadastro eleitoral também 
devem ser feitas até o dia 9 de maio para 
valer nas eleições de outubro. Travestis e 
transexuais podem incluir o nome social no 
título de eleitor e no caderno de votação das 
eleições desde o dia 3 de abril. Quem per-
der esse prazo só poderá fazer a alteração 
após as eleições, para os próximos pleitos. 
O nome social é aquele pelo qual o transe-
xual ou travesti é reconhecido socialmente, 
diferente do nome civil, que consta na cer-
tidão de nascimento. Já a identidade de gê-
nero estabelece com que gênero a pessoa se 
identifica, masculino ou feminino.

Por Ana Cristina Campos – Repórter da 
Agência Brasil 

Quem perder esse prazo só poderá fazer a alteração após as eleições, para os próximos 
pleitos. José Cruz/Agência Brasil

Caixa deixa de emitir CPF. 
Veja onde fazer o documento.

Agências bancárias da Caixa encerraram o 
convênio com a Receita Federal
 Para os menos informados, desde o ultimo 
dia 12 de abril foi extinta a possibilidade de 
emitir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) nas 
agências da Caixa Econômica Federal de 
todo o país. O serviço deixou de ser prestado 
por causa do fim do convênio entre a Caixa 
e a Receita. Ainda é possível fazer o docu-
mento nas agências do Banco do Brasil ou 
nas unidades dos Correios, pelo valor de R$ 
7. Esse não é o primeiro serviço que deixa de 
ser prestado pelo banco. No estado do Para-
ná, já começou o processo para o não recebi-
mento de contas de serviços básicos, ou seja, 
já não é mais possível pagar as contas de 
luz da Copel nas casas lotéricas espalhadas 
pelo Paraná. Outros serviços relacionados ao 
CPF, como alteração de endereço do cadas-

trado, também não poderão mais ser execu-
tados nas agências da Caixa. Já as alterações 
de cadastro para quem tem o documento 
estão disponíveis também por meio do site 
da instituição. Vale lembrar que o CPF em 
formato plástico não é mais emitido pela Re-
ceita desde junho de 2011. A partir de então, 
o comprovante do cadastro passou a ser feito 
apenas com o recibo impresso pelo emissor 
ou por meio de documentos que contenham 
o número - como Carteira de Identidade ou 
Carteira Nacional de Habilitação. O com-
provante pode ser impresso por meio do site 
da Receita quantas vezes forem necessárias, 
sem custo algum. Nossa  reportagem entrou 
em contato com a Caixa para verificar o 
motivo do encerramento do serviço, mas a 
instituição afirmou que não irá se posicionar 
sobre o assunto.

Caixa já está financiando em 
até 70% imóveis usados.

A Caixa Econômica Federal já está pra-
ticando a redução de até 1,25% nas taxas 
de juros do crédito imobiliário utilizando 
recursos do Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE). A medida adotada 
desde 16 de abril possibilitou que as taxas 
mínimas passassem, nesse caso, de 10,25% 
a.a para 9% a.a, no caso de imóveis dentro 
do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), 
e de 11,25% a.a para 10% a.a, para imóveis 
enquadrados no Sistema de Financiamento 
Imobiliário (SFI).

De acordo com o presidente da CAIXA, 

Nelson Antônio de Souza, as reduções das 
taxas de juros facilitam o acesso à casa pró-
pria e contribuem para estimular o mercado 
imobiliário, onde os primeiros sinais já co-
meçam a ser sentidos. “O objetivo da redu-
ção é oferecer as melhores condições para 
os nossos clientes, além de contribuir para o 
aquecimento do mercado imobiliário e suas 
cadeias produtivas”, destaca. Além da redu-
ção de juros, a CAIXA também promoveu 
melhoria das condições no financiamento de 
imóveis para pessoa física. 

O limite de cota de financiamento do 
imóvel usado subiu de 50% para 70%. A 
CAIXA também retomou o financiamen-
to de operações de interveniente quitante ( 
imóveis com produção financiada por ou-
tros bancos) com cota de até 70%. Segundo 
nota, o banco possui R$ 82,1 bilhões para o 
crédito habitacional para 2018 e ainda man-
tém a liderança no setor com cerca de 70% 
das operações para aquisição da casa pró-
pria. Estão enquadrados no SFH os imóveis 
residenciais de até R$ 800 mil, para todo 
país, exceto para Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Minas Gerais e Distrito Federal, onde o 
limite é de R$ 950 mil. Os imóveis residen-
ciais acima dos limites do SFH são enqua-
drados no SFI.

Reduções das taxas de juros facilitam o 
acesso à casa própria.

Interessados em receber o benefício do 
programa Bolsa Família, do governo fede-
ral, estão na mira de hakers. O novo gol-
pe, identificado pelo laboratório da PSafe, 
empresa especializada em cibercrime, já 
ameaçou 600 mil brasileiros. Para captar as 
vitimas, uma mensagem falsa é endereçada 
a vítima que é beneficiária do programa do 
governo federal e, ao abrir já é direcionada 
a uma outra página que, tem como objetivo 

Golpe que promete benefício do Bolsa 
Família tenta enganar 600 mil pessoas

infectar o smartphone da pessoa.  O objetivo 
do ataque é deixar os smartphones  vulnerá-
veis a outros tipos de crime, inclusive com 
prejuízo financeiro.

Portanto você que é beneficiada pelo 
programa fique atenta, e caso receba a 
mensagem não aceite, deletando na se-
quencia. Se preferir, entre em contato co-
nosco para maiores informações, pelo tele-
fone 99600-6375.



O QUE VOCE NÃO SABIA:

01) Os elefantes são os únicos animais que não podem pular;
02) Walt Disney recebeu um oscar e 7 miniaturas pela branca de neve;
03) Pensar em músculos te faz ficar mais forte;
04) O Oceano Atlântico é mais salgado que o Pacífico;
05)  É impossível espirrar com os olhos abertos;
06) Em média, os americanos consomem 72.800 metros quadrados de 
pizza por dia (uma área de 270 m x 270 m);
07) Existem 5 milhões de glóbulos vermelhos e 10 mil glóbulos brancos 
em cada gota de sangue;
08) Fevereiro de 1865 foi o único mês na história em que não houve Lua 
Cheia;
09) Há mais de 100 tipos de queijo diferentes fabricados na França;
10) Hong Kong é a cidade com o maior número de Rolls Royce per capita.

DICAS UTÉIS:
Precisa lacear o sapato novo?

           ENTRETENIMENTOS                                 
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Vista uma meia grossa, calce o sapato e passe o secador com ar quente sobre eles. 
Pronto, já pode usá-lo sem machucados inconvenientes.

Você é uma pessoa 
curiosa?

 Então mate sua 
curiosidade agora.

Confira e curta:
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COZINHANDO COM ARTE

FOFORICANDO

ARROZ DE FORNO SUPER-RÁPIDO

INGREDIENTES
• 3 xícaras de arroz cozido;
• 1 lata de seleta de legumes
 (milho, ervilha, batata, cenoura etc);
• 1 peito de frango cozido e desfiado;
• 2 tomates picados em cubos;
• 1 cebola média picada em rodelas;
• 1 copo de requeijão;
• 1/2 xícara de batata palha;
• 1/2 xícara de queijo mussarela ralado;
• 2 colheres (sopa) de molho de tomate;
• 1 colher (sopa) de óleo;
• sal e pimenta-do-reino a gosto.

MODO DE PREPARO
1. Misture o conteúdo da lata de seleta 
de legumes com o arroz cozido, sem 

AQUELE ABRAÇO

Bar da Câmara Municipal - Memória de Marília.

A CIDADE ERA ASSIM...

levar ao fogo e reserve;
2. Refogue a cebola no óleo, junte o 
tomate picado, o peito de frango desfiado 
e as 2 colheres de molho de tomate;
3. Tempere com sal e pimenta-do-reino 
a gosto;
4. Em um refratário faça uma camada 
de arroz, uma de requeijão e uma de 
molho e repita novamente a mesma 
sequência, terminando com a última 
camada de arroz;
5. Sobre as camadas prontas, espalhar 
a batata palha e o queijo ralado;
6. Levar ao forno médio por no 
máximo 15 minutos ou no micro-ondas 
na potência alta por no máximo 6 
minutos.

É muito comum associarmos as pala-
vras ricos e famosos numa mesma frase. 
Até porque, quando vemos alguém fazendo 
muito sucesso e sendo comentado por toda 
a mídia, imaginamos que de alguma forma 
ou de outra, junto com essa fama, a pes-
soa também está ganhando dinheiro, não é 
mesmo? Na verdade, não é bem assim não. 
Pelo menos não em todos os casos. Espe-
cialmente se estivermos falando de cele-
bridades instantâneas, que, ao contrário de 
muitos profissionais do mundo televisivo, 
ficaram famosos de um dia para o outro e 
não construíram aos poucos uma carreira 
mais sólida. 

DEDÉ

Recentemente, a história do ator que 
fez muito sucesso e acabou ficando pobre, 
invadiu a mídia e causou espanto em mui-
ta gente. Aos 65 anos, depois de ter atuado 
em aproximadamente 30 novelas pela Rede 
Globo, Mário Gomes agora trabalha em sua 
barraca em uma praia da Zona Sul do Rio de 
Janeiro vendendo sanduíches.

MAURICIO MATTAR

Conheça os 04 Famosos brasileiros 
que ficaram pobres, apesar da fama.

Ele é conhecido de todos, e fez muito 
sucesso como o “trapalhão” Dedé, mas, in-
felizmente, Dedé Santana chegou eços com 
seu dinheiro nos últimos anos, e ficou no 
aperto. Dedé inclusive já revelou que Re-
nato Aragão tem aos 81 anos de idade en-
frentando várias dificuldades financeiras. 
Ele revelou que acabou cometendo alguns 
tropajudado, “Não foi pouca coisa; Renato 
me deu, não emprestou”, diz.

MÁRIO GOMES

Outro que se complicou financeiramen-
te foi Mauricio Mattar. Ele, que também foi 
galã de novelas nos anos 90 e teve sua vida 
marcada por polêmicas, ficou muito tempo 
longe das telas e passou por várias situações 
desagradáveis. Além de ter sido processado 
pela filha por atraso no pagamento de pen-
sões, ele ainda teve que viver de favor na 
casa de ex-mulher. Como se não bastasse, em 
2015 ele teve carros penhorados pela justiça 
devido a outro processo, esse movido por um 
motoboy com quem ele se envolveu em uma 
briga de trânsito ainda em 1999.

MARCOS WINTER

Depois de ter passado vários anos sem 
ganhar nenhum papel de destaque na rede 
Globo, na qual foi galã nos anos 90, Marcos 
Winter acabou ficando pobre. Como isso 
aconteceu? Ele contraiu várias dívidas que 
simplesmente não conseguiu pagar. Ele teve 
até mesmo que vender grande parte dos seus 
bens para conseguir algum dinheiro. 

Cell Freire

Ednelson Cunha

Francisco M. Giaxa

Maria Luiza Lopes

Poty Carvalho

Valéria Barros


