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Prefeitura será obrigada a atualizar linhas 
de ônibus e atender novos bairros.

Ação movida pelo Ministério Público já teve o seu acórdão publicado obrigando o comprimento da sentença. Drº José Alfredo de Araujo Santana deverá 
notificar Prefeitura e Emdurb estipulando multa diário em caso de não cumprimento. Pág. 03

DAEM perfura novo para 
loteamentos Maracá e 

Montana.

Novo poço tem capacidade para atender 
os dois loteamentos e aguarda bomba 

para interligação. - Pág. 05

Em Maringá- PR, Mutirão 
atende cerca de 700 

pedidos de implantes e 
próteses dentárias. 

Em uma ação inédita a Prefeitura 
conseguiu atender a todos os pedidos na 
área de odontologia, sendo um exemplo a 

ser seguido por outras prefeituras.  Pág. 09

Dallagnol apresenta Novo 
pacote contra corrupção. 

Novo pacote é mais agressivo contra 
políticos corruptos e promotor conclama 

pelo apoio da sociedade. Pág. 10
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Para acontecer um milagre em nossa vida, 
vai depender do que temos em casa, ou seja, do 
que temos feito de bom, das nossas decisões na 
vida como pessoas fiéis aos mandamentos de 
DEUS. Nosso testemunho como servos de Deus 
nas pequenas coisas do dia a dia, na convivência 
com a família, no trabalho, no relacionamen-
to com os vizinhos, enfim com todos que nos 
rodeiam, nosso bom comportamento aliado à 
nossa fé , nos faz aptos a recebermos a graça de 
um milagre, sempre que nos colocarmos diante 
do Senhor e o clamarmos  .Todos nós,  nessas 
condições, já fomos agraciados com milagres, 
grandes ou pequenos aos nossos olhos.Confor-
me o texto, o profeta Eliseu pediu que a viúva 
reunisse vasilhas para acontecer algo que pudes-
se ajudá-la a pagar suas dívidas ,mas ela tinha 
poucas e assim foi buscá-las com a vizinhança 
que prontamente a ajudou. Isso nos faz crer, que 
a mesma tinha  um ótimo relacionamento com os 
seus vizinhos. Assim sendo, o milagre aconteceu 
e todas as vasilhas se encheram de azeite e pode 
ela saldar as dívidas com seus credores.

Deus é capaz de suprir nossas necessidades 
mesmo que não saibamos como Ele  o fará. Só 
temos que nos manter fiéis e trilhar os caminhos 
que Ele traçou para nós e acreditarmos que hoje 
ainda acontecem milagres iguais ou maiores do 
que esse que aconteceu com a viúva. Grandes 
coisas tem o Senhor reservado para os que cre-
em. Sejamos sempre um exemplo de vida, nos 
guiando nas escrituras, principalmente nos evan-
gelhos de Cristo.

Vamos orar para que tenhamos  forças para 
fazermos tudo que cabe a nós: Grandioso Pai, 
somos totalmente dependentes de Ti e precisa-
mos da Tua ajuda para obtermos vitória em todas 
as áreas de nossa vida, nos afastarmos de todo 
mal, e acrescenta-nos fé a cada dia.  Ajude-nos 
Senhor nessa caminhada. Amém.
Comunidade Evangélica Casa de Oração 
Cristo Vivo - Rua Pernambuco 640 - Bairro 
Bansato (Próximo ao Largo do Sapo)

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

Na contagem regressiva para mais uma 
copa do mundo, nossa cidade a exemplo de 
todo o país, já respira a disputa mundial. 
Uma nação jogada as traças, um município 
jogado ao relento na expectativa de um dri-
ble desconcertante do Neymar ou um gol de 
Gabriel Jesus que tragam o titulo perdido 
em 2014.

Controvérsias a parte sobre a negociação 
envolvendo FIFA, CBF e outras confedera-
ções e, que colocam em duvida os resulta-
dos finais da competição, o certo é que; de 
efetivo a Copa do Mundo perdeu o glamour 
dos anos 70 e 80 e, nos dias de hoje, ape-
nas causam  uma paralisação na economia. 
Nem mesmo o setor de eletroeletrônicos, 
que historicamente é o mais beneficiado no 
período, tem demonstrado otimismo com as 
vendas.

Na Copa sediada no Brasil, o peso do 
evento na economia foi bem maior, pois, os 
investimentos foram essencialmente públi-
cos, o que, acabou por prejudicar as contas 
públicas. Infelizmente houve falta de com-
petência efetiva para atingir todas as metas 
relacionadas ao legado, já que parte das obras 
não foi concluída. Dívidas foram contraídas, 
mas resultados não foram consolidados. 

O esforço foi muito grande e o resultado 
muito pequeno e envolto a suspeitas de des-
vios que resultaram em investigações. Veja 
o caso de Brasília onde foi construído um 
estádio de quase R$ 2 bilhões. Criou-se uma 
dívida pesada que não faz sentido. Gastou-
-se para gastar mais, porque, além do paga-
mento da dívida, pagam-se juros e, agora, se 
gasta ainda mais por conta da necessidade 
de manutenção do estádio.

Hoje, os reflexos são sentidos em todas 
as áreas e instancias e a copa da Rússia é 
utilizada como refugio para esconder o caos 
em que vive o Brasil. Este artifício é co-
memorado pela maioria da classe política 
que, ganha nesse período tempo para fazer 
o eleitor esquecer-se do abismo social que 
nos encontramos.

Basta um rápido passeio pela cidade para 
comprovarmos os dribles nas ruas para não 
cair nos buracos, a falta de medicamentos 
nos postos de saúde que são dignas de cartão 
vermelho, as crianças sem agasalhos de frio 
que foram colocadas para escanteio e fora as 
outras penalidades contra o cidadão pagador 
de impostos e digno de respeito. Mas, e viva 
a COPA DO MUNDO, e que se dane quem 
vive no SUBMUNDO............. DE COPA.

ENVIE SUA FOTO APIMENTADA PARA NÓS. 
jornaldoonibusmarilia@gmail.com

Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos 
profetas foi falar a Eliseu: “Teu servo, meu ma-
rido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. 
Mas agora veio um credor que está querendo le-
var meus dois filhos como escravos”.

Eliseu perguntou-lhe: “Como posso ajudá-
-la? Diga-me, o que você tem em casa? “ E ela 
respondeu: “Tua serva não tem nada além de 
uma vasilha de azeite”.

Então disse Eliseu: “Vá pedir emprestadas 
vasilhas a todos os vizinhos. Mas, peça muitas.

Depois entre em casa com seus filhos e feche 
a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha 
e vá separando as que você for enchendo”.

Depois disso, ela foi embora, fechou-se em 
casa com seus filhos e começou a encher as vasi-
lhas que eles lhe traziam.

Quando todas as vasilhas estavam cheias, 
ela disse a um dos filhos: “Traga-me mais uma”. 
Mas ele respondeu: “Já acabaram”. Então o 
azeite parou de correr.

Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que 
lhe disse: “Vá, venda o azeite e pague suas dívi-
das. E você e seus filhos ainda poderão viver do 
que sobrar”.

Não adianta rotular o governo de oportunista se os nossos empresários não dão exemplo.



Cornetadas
do dedão

Tribunal obriga Prefeitura e Emdurb a 
atualizar percursos de linhas do transporte 

coletivo e atender  novos bairros. 

IN FOCO

De acordo com ação promovida pela 
Promotoria do consumidor a Prefeitura e a 
Emdurb estão obrigadas a realizar  um novo 
plano de linhas para as empresas de trans-
porte coletivo da cidade objetivando atender 
principalmente os novos loteamentos da ci-
dade. Segundo o Promotor José Alfredo de 
Araujo Santana, tal solicitação se justificou 
devido ao surgimento destes  novos bairros 
e, pelo fato de que, as linhas existentes se-
guirem o mesmo itinerário da antiga empre-
sa circular de Marília.

Segundo o relato da promotoria, se faz 
necessário um estudo técnico para que se 
possam encontrar as reais deficiências no 
atendimento ao usuário do transporte co-
letivo, desde o percurso até o horário de 
atendimento. Outra questão destacada foi a 
necessidade da interligação entre os bairros 
de uma mesma região, das lombadas e do 
transito como um todo detectado como de-
ficitário com muitas pendências no capitulo 
de mobilidade urbana.

O acórdão do tribunal coloca por terra a 
tentativa da prefeitura em protelar essas me-
didas, pois, a mesma já havia recorrido da 
decisão de instância anterior. O prazo para 
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comprimento é de seis meses e uma multa 
diária poderá ser imposta, caso a gestor mu-
nicipal e emdurb não venham a cumprir a 
determinação que obriga a contratação de 
empresas especializadas para a realização 
do estudo.

Um novo conjunto de ações já está sen-
do preparado para a defesa do usuário do 
transporte coletivo, principalmente no que 
diz respeito à segurança no transporte do 
mesmo. “Se o código nacional de transito 
obriga que qualquer motorista e os passa-
geiros devam usar cinto de segurança, por-
que a maioria dos passageiros que fazem 
uso destes ônibus é transportada em pé e, 
sem qualquer segurança?” questionou o 
Promotor que ainda alertou sobre a priori-
dade da entrada nos ônibus sem qualquer 
respeito ou critério com idosos, gestantes e 
crianças.

Para o sucesso destas ações, se faz ne-
cessário à participação do próprio usuário 
que, pode contribuir enviando fotos regis-
trando o excesso de lotação e outras irregu-
laridades como o acesso ao ônibus, percurso 
e outros para o Ministério Publico. Maiores 
informações pele telefone 3413-5302. 

Copa do Mundo: já está 
tudo certo para o Brasil ser 
campeão??? 

Cancha de Malha é a prioridade 
do Sta Antonieta???

Terminal Urbano vai continuar 
aberto???
 
Que nota você daria hoje para a 
atual administração???

Qual cidade queremos 
para 2029 (Centenário de 
Marília)???

Secretaria de esportes oficializa Jogos regionais 
e inicia construção de Canchas no Sta Antonieta.

Na contagem regressiva para a realização 
dos Jogos regionais a secretaria de esportes 
e lazer já alavanca ações visando o sucesso 
do grande evento esportivo que ocorrerá em 
nossa cidade entre 03 e 14 de Julho.

No ultimo dia 28, o Secretário Eduardo 
Nascimento esteve presente no gabinete do 
secretário de Estado de Esportes, Lazer e 
Juventude, Cacá Camargo para acompanhar 

a assinatura do convênio para receber os Jo-
gos que contará com a presença de 112 mu-
nicípios pertencentes à 7ª Região Esportiva 
do Estado de São Paulo, com estimativa de 
participação de 8.000 pessoas, entre atletas 
e comissão técnica. Foram liberados pelo 
Governo do Estado de São Paulo R$ 450 
mil, para serem investidas em material es-
portivo e revitalizações de praças esportivas 

destinadas às competições.
É importante salientar que, Marília não 

sedia o evento desde 1994, ou seja, 23 anos. 
A realização dos jogos Regionais movimen-
tam toda a economia da cidade, como a rede 
hoteleira, restaurantes, postos de combustí-
vel e comércio em geral, além de colocar a 
cidade em destaque no cenário esportivo. O 
secretário Eduardo Nascimento comentou 
que Marília tem uma boa estrutura para re-
ceber a competição, além de ser um grande 
celeiro de atletas. “Os Jogos Regionais se 
configura por ser uma competição muito 
importante, pois é uma vitrine para os atle-
tas de todo Estado. 

O evento, além de movimentar a cidade,  
deixará um legado para Marília, que é a re-

vitalização de algumas praças esportivas e 
isto ficará para os marilienses., declarou. O 
Secretário aproveitou para anunciar também 
o inicio teve início a construção de duas 
canchas oficiais de malha no Poliesportivo 
do Santa Antonieta. A construção está sen-
do realizada pela equipe de servidores das 
Secretarias: Esportes, Lazer e Juventude e 
Obras e tem previsão de término para o fi-
nal do mês de junho. “Essa é uma demanda 
antiga dos atletas da modalidade e uma pro-
messa antiga que está sendo cumprida pois, 
nossa equipe de malha é tricampeã e sempre 
tem bons resultados nas competições ofi-
ciais, por isso mais que merecido eles terem 
um local para treino, já que representam o 
municipio”, Concluiu Eduardo Nascimento. 

Segundo o Promotor José Alfredo de 
Araujo Santana, tal solicitação se justificou 
devido ao surgimento destes  novos bairros.



PRIMEIRA PARADA

0013 - Parque das Nações
Dias Úteis

TERMINALBAIRRO

Ônibus Intermunicipal / Horários de partida – Expresso Adamantina

Sindicato mantém luta jurídica pela 
volta dos cobradores e acréscimo de 

50% no salário dos motoristas.
Após audiência realizada no ultimo 

dia 22 de maio na Justiça do Trabalho em 
Marília, o Sindicato dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários e Urbanos e Ma-
rília e Região que, representa os interesses 
dos motoristas e cobradores em empresas 
do transporte coletivo da cidade deixou bem 
claro que, mantém acesa a bandeira de luta 
pela volta dos cobradores e o recebimento de 
50% a mais na remuneração dos motoristas 
desde o momento que iniciaram a  dupla-
-função de cobrador e enquanto esta perdure.

Para relembrar, o sindicato protocolou 
a ação em 2016 e aguardava a audiência de 
instrução para agosto de 2018, mas, após re-
querimento do sindicato de antecipação desta 
audiência ela ocorreu no referido dia. Ape-
nas para esclarecimento, a referida audiência 
se faz necessário dentro do processo para se 
ouvir testemunhas e se apresentar provas que 
entendam ser cabíveis ao caso. Após isso, 
segue-se aguardando e respeitando os prazos 
de manifestação das partes para o posterior 
encaminhamento do processo para julgamen-
to e sentença que é de primeiro grau. 

Para a Dra Adriana Ferrari ( Diretora Ju-
rídica do Sindicato ) a expectativa é positiva 
em razão de um parecer do próprio Ministé-
rio Publico do Trabalho   favorável a todos os 
pleitos da categoria neste processo. “É bom 
ressaltar que, aguardamos a sentença de pri-
meiro grau (Marília) e que desta decisão ainda 
cabem recursos”, no entanto, o Sindicato se 
baseia documentalmente para alimentar uma 
expectativa positiva a respeito desta ação.

PARA RIBEIRÃO PRETO PARA PRESIDENTE PRUDENTE PARA DRACENA 
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Questionada sobre o possível apoio de 
algum vereador ao sindicato à exemplo 
de outras cidades, a mesma  apenas soube 
informar que ; “na data de 12 de junho de 
2017 foi protocolado na Câmara Municipal  
a copia do parecer do Ministério Publico do 
Trabalho na Ação Civil Pública em questão, 
sendo que, até a presente data desconheço 
se algum  contato ocorreu ” , complemen-
tou. Ainda sobre o assunto a mesma acres-
centou que o “contrato com as atuais empre-
sas foram firmados em 2011, no entanto, a 
legislação municipal datada de 2010 é bem 
clara em sua redação destacando funções 
distintas para motorista e cobrador, sem 
qualquer observação para o acúmulo de fun-
ções” relatou.

A Dra Adriana  por fim pontuou  que 

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.

em 2013 houve a assinatura de um decreto 
de contrato emergencial  donde as empre-
sas de ônibus atuais começaram a operar 
no município,  e que, os muitos processos 
onde demandam no tribunal de justiça  e 
no fórum estadual da comarca de Marília 
as concessionárias de transporte coletivo  e 
o município  até hoje causam  na categoria 
uma  instabilidade jurídica  pois, impactam 
diretamente na conquista dos pleitos e rei-
vindicações dos motoristas e cobradores. 

Para a Dra Adriana Ferrari, Diretora Jurí-
dica do Sindicato

Esta página do JORNAL DO ÔNIBUS 
abre à partir desta edição o espaço para 

divulgar sempre em primeira mão as 
informações pertinentes a esta ação e a 

outras que sejam de interesse da categoria.

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 12:01
12:11 12:22 12:32 12:43 12:53 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
18:19 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 11:23 11:33 11:44
11:54 12:05 12:15 12:26 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 19:05
19:26 19:49 20:20 20:52 21:15 21:44
22:18 22:41 23:10 23:35 23:59

Assembleia já realizada com os traba-
lhadores nas empresas viação sorriso de 
Marília e Grande Marília definiu a pauta 
de reivindicações para 2018. O Presidente 
Aparecido Luiz do Santos enfatizou a ne-
cessidade da união da categoria em prol do 
bem comum. “O sindicato é o órgão máxi-
mo de representação destes trabalhadores e 
continuará sua luta não só no que diz res-
peito a dupla função com remuneração, as-
sim como também outros benefícios que ve-
nham a contemplar a classe” declarou. Até 
a conclusão desta matéria ainda não havia 
sido passado nenhuma informação a respei-
to devido à greve dos caminhoneiros. Nossa 
reportagem continuará acompanhando as 
negociações e trará na próxima publicação 
mais detalhes a respeito.

Pauta de 
reivindicações.

Presidente Sindicato Aparecido Luiz do Santos



ACONTECE MARÍLIA
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Varejo eletrônico espera crescimento de 10% com Dia dos 
Namorados e outros presentes podem variar de R$ 9,99 a R$ 168,00.                     

Passado o Dia das Mães, a aposta do va-
rejo eletrônico se volta aos namorados. A 
Associação Brasileira de Comércio Eletrô-
nico (ABComm) espera que o crescimento 
seja de 10%  no e-commerce nas semanas 
que antecedem o dia 12 de junho.

No Dia das Mães o varejo eletrônico 
registrou faturamento de R$ 1,9 bilhão, um 
crescimento de 16% na comparação com o 
mesmo período do ano passado, quando as 
vendas totalizaram R$ 1,62 bilhão.

Os números superaram as expectativas 
da Ebit, empresa de pesquisa sobre o co-
mércio eletrônico brasileiro, que previa alta 
de 7% para a data. Por outro lado, pesquisa 
realizada pela Fecomércio aponta que, ape-
sar do rescaldo da crise econômica os casais 
apaixonados terão um desembolso médio 
de R$ 168,10 com a compra de presentes 
neste 12 de junho, em que os homens de-
vem dispender mais (R$ 190,31) do que as 
mulheres (R$ 143,92).

A maior parte das pessoas consultadas 
na Pesquisa Namorados 2018, elaborada 

pela federação, revela que 43,9% preten-
dem gastar o mesmo valor do ano passado. 
A parcela de consumidores que vai desem-
bolsar mais ou muito mais é de 31,7%. Já 
24,4% dos consumidores planejam gastar 
menos ou muito menos do que em 2017. 
Percentualmente, 9,7% das mulheres têm a 
intenção de comprar mais de um presente, 
índice que cresce para 18,5% no caso dos 
homens. Neste ano, o valor médio por pre-
sente no Dia dos Namorados deverá ser de 
R$ 144,84, com diferença significativa tam-
bém na intenção comparativa entre homens 
e mulheres.

Enquanto eles devem adquirir itens com 
valor médio de R$ 157,88, as mulheres pla-
nejam gastar em cada presente, em média, 
R$ 129,46. A modalidade de pagamento à 
vista foi a mais citada pelos entrevistados 
(80,8%). Entre os 19,2% que pretendem 
parcelar, 83,8% devem optar por parcela 
única. Mais uma vez, os artigos de vestu-
ário (37,4%) foram os mais citados como 
intenção de compra, seguidos de perfumes 

DAEM perfura novo poço
para atender demanda do 

Maracá e Montana.

Depois das inúmeras reclamações de fal-
ta de água e os questionamentos sobre a qua-
lidade da mesma que chegava ás torneiras 
com detritos não identificados, o DAEM em 
parceria com as construtoras responsáveis 
pelos loteamentos do Residencial Montana 
e Vida Nova Maracá no distrito de Nobréga 
conseguiu perfurar mais um poço para aten-
der os moradores dos referidos loteamentos 

Semana decisiva para funcionalismo municipal. 
Eleições do Sindimmar acontecem na sexta feira.

De acordo com edital publicado dentro 
do prazo legal pela comissão eleitoral, deve-
rá ocorrer nesta sexta feira ( 08 ) o processo 
eletivo para a escolha da nova diretoria do 
sindicato dos servidores públicos municipais 
de Marília.

A comissão é  composta por membros 
das chapas 02, 04 e 05. Segundo a publica-
ção, serão dois postos fixos ( paço munici-
pal e garagem ) e mais 12 urnas volantes que 
percorrerão as demais escolas e repartições 
no horário compreendido entre as 06h00min 
e 18h00min horas. Caso seja necessário o se-
gundo turno, já está marcada a data do dia 26 
de junho para o pleito decisivo. 

05 (cinco) chapas estão no páreo, ou seja, 
chapa 02, chapa 04 e chapa 05, identificadas 
e consideradas de oposição e, as chapas 01 e 
03  que se apresentam como  chapas de situ-
ação  e, participam do pleito com a ressalva 

de questionar a legalidade do ato e portanto, 
na espera de uma decisão judicial reversiva. 
Convém lembrar que, no ultimo dia 15, du-
rante o processo eleitoral, 02 (duas) urnas 
foram roubadas do pleito provocando grande 
alvoroço e registro de boletim de ocorrência 
suspendendo o processo que estava previsto 
para transcorrer durante 03 (três) dias cau-
sando uma revolta muito grande pelas lide-
ranças e autoridades da cidade, sendo consi-
derando um atentado ao estado democrático 
de direito.

Uma liminar foi impetrada pela comis-
são eleitoral para que o poder judiciário de-
termine ao atual presidente Mauro Cirino 
respeitar a autonomia e permitir o acesso 
dos integrantes ao que for necessário para a 
realização do pleito. Um forte esquema de 
segurança está sendo preparado, onde não se 
descarta a presença da policia militar.

instalados naquela região da cidade.
Segundo Marcelo José de Macedo, a 

vazão preliminar já tem capacidade para 
atender os loteamentos Montana e Maracá 
simultaneamente com possibilidade de ex-
tensão  para todo o  distrito caso seja ne-
cessário. Com capacidade de 45 a 50 mil li-
tros de água P/M  o poço foi alcançado com 
pouco mais de 360 metros de profundidade 
e com a bomba interligada na semana pas-
sada ao outro poço existente, a falta de água 
não será problema para os moradores.

Para Tato Ambrósio, vice- prefeito mu-
nicipal, o DAEM vive uma nova fase de in-
vestimentos realizando uma gestão eficiente 
e com resultados. “O mais importante, é ver 
um conquista como essa ser realizada com 
menos da metade do preço praticado em 
gestões anteriores, ou seja, estamos traba-
lhando sem fazer barulho e, apenas preocu-
pados com a gestão eficiente e com resulta-
dos em favor da população”, concluiu.

e cosméticos (16,4%), calçados (10,4%), e 
relógios e joias (6,5%).

Entre os entrevistados, 53,2% afir-
maram que pretendem proporcionar um 
evento especial no Dia dos Namorados. 
A maioria (62,4%) optará por almoçar/
jantar em bares ou restaurantes, segui-
dos por almoço/jantar especial em casa 
(18,5%). Para Cell Freire, proprietária 
do Sex-Shop Chocolate com Pimenta, a 
expectativa é das melhores pois, esta é 
a terceira melhor data do ano e a grande 
oportunidade do parceiro (a) demonstrar 
a dimensão do sentimentos a importância 
daquela pessoa na sua vida.

Para a empresária, a criatividade é de 
fundamental importância para o sucesso do 
relacionamento e acrescentou “às vezes só 
um flor pode produzir um efeito, mas, se as-
sociada com a uma lingerie poderá produzir 
outros efeitos”. O grande sucesso da loja é 
o gel de efeitos e os presentes as opções na 
referida loja podem variar com preços à par-
tir de R$ 9,99.

Cell Freire, proprietária do Sex-Shop 
Chocolate com Pimenta, a expectativa é 
das melhores pois, esta é a terceira me-
lhor data do ano
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Controle na internet e desafios para as eleições de 2018.
A partir de provedores localizados em dife-

rentes países, notícias falsas, as chamadas fake 
news, têm impactado os últimos debates públi-
cos mais relevantes, como as eleições nos Es-
tados Unidos e os plebiscitos sobre a saída do 
Reino Unido da União Europeia e o acordo de 
paz entre o governo colombiano e as Forças Ar-
madas Revolucionárias da Colômbia (Farc). A 
menos de 120 dias para o processo das eleições 
gerais, agora é o Brasil que se vê diante do pro-
blema. Com um debate polarizado, o país corre 
contra o tempo. Diferentes instituições públicas 
convocam debates sobre medidas que podem 
ser adotadas para garantir um processo eleitoral 
democrático e transparente. Algumas propostas 
preocupam movimentos sociais, que temem que 
o alarde em torno das notícias falsas leve ao con-
trole dos conteúdos pelas plataformas digitais e, 
com isso, à censura na internet.

Atualmente, o Marco Civil da Internet 
permite empresas como o Facebook a adotar 
políticas para manutenção ou remoção de de-
terminado conteúdo, caso a informação ofenda 
os termos de uso. Além disso, estabelece que a 
plataforma remova os dados em caso de decisão 
judicial neste sentido.

Na Declaração Conjunta sobre Liberdade de 
Expressão e Notícias Falsas (Fake News), De-
sinformação e Propaganda, órgãos das Nações 
Unidas trataram da questão. Apontam que as 
fake news corroem a credibilidade da imprensa e 
interferem no direito das pessoas à informação.

Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 
7.604 de 2017, do deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR), prevê a responsabilização de pro-
vedores de conteúdo nas redes sociais em casos 
de divulgação de informações falsas, ilegais ou 
prejudicialmente incompletas. A multa nesses 
casos seria de R$ 50 milhões no caso de a plata-
forma não retirar o conteúdo em até 24 horas. De 
acordo com o texto, os provedores de conteúdo 
devem criar filtros e regras para a publicação de 

conteúdos de modo a definir e restringir o que 
pode ser veiculado em suas páginas, perfis e ou-
tros espaços virtuais.

Outro projeto do deputado, o de número 
6.812 de 2017, transforma em crime “divulgar ou 
compartilhar, por qualquer meio, na rede mun-
dial de computadores, informação falsa ou preju-
dicialmente incompleta em detrimento de pessoa 
física ou jurídica”. A pessoa que cometer o ilícito 
pode ser condenada a pena de dois a oito anos e 
pagar multa de R$ 1,5 mil a R$ 4 mil.

O PL 8.592 de 2017, do deputado Jorge Corte 
Real (PTB-PE), vai à mesma linha ao incluir no 
Código Penal a prática de “divulgar ou compar-
tilhar, por qualquer meio de comunicação social 
capaz de atingir um número indeterminado de 
pessoas, informação falsa ou prejudicialmente in-
completa, sabendo ou devendo saber que o são”. 
O texto prevê penas menores, de um a dois anos.

Na avaliação de Bia Barbosa, do Intervozes 

Às vésperas da eleição, Congresso cria frente 
parlamentar de combate às fake news.

O grupo será composto por 218 deputados  
e 11 senadores e tem como presidente o deputa-
do Mário Marinho ( PRB-BA). “Nós estamos às 
portas de uma eleição e sabemos o quanto isso 
vai ser usado para difamar, para destruir can-
didaturas e pessoas, e a gente não pode deixar 
esse espaço para que essas pessoas possam tra-

balhar”, afirmou Marinho.
Ele afirmou que a frente quer pressionar o 

presidente da Câmara, Rodrigo Maia ( DEM-RJ), 
a votar antes da eleição projetos que prevejam 
punição a quem espalhar FAKE NEWS. “ Não 
adianta a gente alertar e não punir”, concluiu.

Questionado, ele negou que os projetos pos-
sam conotar algum  tipo de censura. “Nós não 
queremos censura nenhuma, pelo contrário”, 
declarou.

Associações de jornalismo expressaram 
preocupação com iniciativas do legislativo. Em 

março, o diretor da ANJ ( associação Nacional de 
Jornais), Ricardo Pedreira, declarou que o Brasil 
tem legislação suficiene. “O debate sobre fake-
-mews exige cuidado, para que esse fenômeno 
não seja uma cortina de fumaça a prejudicar o 
jornalismo sério e a impedir a plena liberdade de 
expressão”, afirmou.

No inicio do ano, diante de criticas, o Con-
selho de Comunicação do Senado engavetou um 
anteprojeto de lei que obrigaria provedores de 
internet a retirar do ar, sem necessidade de au-
torização judicial, noticias consideradas falsas.

Intenção é pressionar presidente 
da Casa a votar antes da eleição 

projeto que prevê punição a quem 
espalhar notícias falsas.

DESTAQUE

(Coletivo Brasil de Comunicação), os projetos 
são problemáticos e podem prejudicar a liber-
dade de expressão. No tocante aos que crimi-
nalizam a prática de difusão de notícias falsas, 
o encarceramento seria solução inadequada e 
desproporcional para esse tipo de ação e ainda 
há o problema de quem vai definir o que é falso 
ou incompleto. “Quem vai definir o que é uma 
informação incompleta? Criminalizar um cida-
dão, sendo que temos muitas pessoas sem alfa-
betização midiática, é algo muito preocupante”, 
pondera.

 A mobilização online cresceu em meados 
dos anos 2000, acompanhando o desenvolvimen-
to de ferramentas de interação e colaboração. Por 
volta de 2011, as redes sociais chegaram a ser 
consideradas o combustível para as revoluções 
no mundo árabe. No Brasil, muitos dos protestos 
que formaram as chamadas jornadas de junho, 
em 2013, foram convocadas a partir da rede. No 

livro A Internet e a Rua – coberativismo e mobi-
lização nas redes sociais, os pesquisadores Hen-
rique Antoun e Fábio Malini discutem aquele 
contexto e concluem que rua e rede se interpene-
tram e fazem emergir uma política colaborativa, 
direta e em tempo real.

A expansão dos smartphones abriu espaço 
para outras práticas. Diferentes aplicativos têm 
sido utilizados para facilitar a participação cidadã 
na definição das políticas. Um dos mais baixados 
é o Colab, que possibilita a quem fizer o downlo-
ad gratuito do app possa fiscalizar, propor ações 
ou avaliar políticas desenvolvidas na sua cidade. 
Atualmente, 40 prefeituras têm parcerias com a 
empresa. Por meio dela, as administrações rece-
bem e respondem questionamentos de usuários.

Já a plataforma Mudamos é uma ferramen-
ta para assinatura de projetos de lei de iniciativa 
popular. Desenvolvido pelo Instituto Tecnologia 
e Sociedade do Rio (ITS Rio), o projeto inclui 
iniciativas de interação entre as dinâmicas online 
e offline, como a realização de “viradas legis-
lativas” para mobilizar a sociedade e construir 
projetos de forma colaborativa. O coordenador 
da área de Democracia e Tecnologia do ITS Rio, 
Marco Konopacki, conta que a meta é fazer com 
que a população tenha, de fato, autoria na apre-
sentação de projetos de lei.

 No pleito deste ano, esse impacto deverá 
ser ainda mais intenso. “O que a gente mais quer 
dentro desse processo é garantir eleições justas 
com o uso da tecnologia”, aponta Marco Kono-
packi. Para ele, a tecnologia pode desempenhar 
um papel positivo. Ele cita como exemplo o uso 
de bots, os robôs, como assistentes de candida-
tos que podem ajudar a esclarecer plataforma 
eleitoral, em conversas diretas com os eleitores. 
Para que esse tipo de uso seja diferenciado dos 
que podem gerar desequilíbrios nas eleições, o 
IST Rio tem trabalhado no desenvolvimento de 
mecanismos e ferramentas voltadas à garantia de 
transparência ao uso das tecnologias.



ACONTECE INTERIOR

Samu de  São Carlos recebe duas novas motolâncias.
O prefeito Airton Garcia e o secretário 

de Saúde, Caco Colenci entregaram aos 
munícipes, duas novas motolâncias para o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU). Os veículos foram adquiridos com 
emenda parlamentar, no valor de R$ 50 mil. 
A Prefeitura também investiu outros R$ 20 
mil para equipar as motocicletas de acordo 
com as regras do Ministério da Saúde.

 De acordo com a nota, a emenda 
parlamentar foi destinada a partir de 
um projeto que recebeu do Grupo de 
Motolância Atendimento de Urgência do 
SAMU (GMAU). Agora com as motos de 
500 cilindradas as equipes poderão circular 
nas rodovias, o que vai melhorar ainda 
mais o tempo resposta, já que para chegar a 
certas regiões da cidade é bem mais rápido 
utilizando-se as rodovias.  De acordo com 
um levantamento e no primeiro semestre 
do ano passado as motolâncias atenderam 
716 chamados, estabilizando os pacientes 
clinicamente ou, no caso de acidentes, 
proporcionando os primeiros socorros. 

Segundo Raphael Arosti, instrutor 

estadual do GMAU, a substituição das 
motolâncias representa agilidade nos 
serviços de urgência e emergência, já que 
as motos são utilizadas exatamente em 
emergências que necessitam de um tempo 
resposta menor. “Elas são mais confiáveis, 
mais seguras e mais potentes que o modelo 
padrão enviado pelo Ministério da Saúde 
em 2008 para a Prefeitura de São Carlos. 
As novas motolâncias correspondem a uma 
unidade de suporte básico, pois são equipadas 
com os mesmos aparelhos, sendo que muitas 
vezes fazemos o primeiro atendimento e não 
é necessário mais encaminhar a ambulância”, 
explica o instrutor.

 “Com mais essa entrega vamos fechando 
a substituição da frota do SAMU. Já 
entregamos 2 ambulâncias zero quilometro, 
agora as duas motolâncias e aguardamos o 
repasse, por parte do Governo Federal, de 
mais 2 ambulâncias novas. A substituição 
da frota é sinônimo de mais segurança para 
usuários e funcionários”, explica Caco 
Colenci, secretário municipal de Saúde. 
Também participaram da solenidade 

de entrega das motolâncias o diretor do 
Departamento de Gestão do Cuidado 
Hospitalar, Marcos Palermo, Samir Gardini, 
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diretor de Política Institucional da Secretaria 
de Governo, Michael Yabuki, comandante da 
Guarda Municipal e a equipe de socorristas.

Mutirão de saúde atende 
cerca de 700 pedidos 

de implantes e próteses 
dentárias em Maringá-PR.

Mutirão organizado pela Secretaria de Saúde 
do município de Maringá (PR) para atender pa-
cientes a espera de procedimentos odontológicos 
alcançou cerca de 1,3 mil pessoas. O atendimen-
to, concentrado em uma Policlínica da Zona Nor-
te da cidade, proporcionou serviços de implantes 
e próteses dentárias, além de outros procedimen-
tos, como tratamento de cárie e tartáro. “O re-
sultado foi excelente”, comemorou a gerente de 
Saúde Bucal, Riquely Contessoto.

A exemplo do que é feito em outras áreas da 
saúde, com ações concentradas para reduzir ou 
extinguir a fila de espera por exames e consultas 
especializadas, no serviço odontológico ofereci-
do pela rede municipal o atendimento também 
busca acabar com a demora por procedimentos. 
A meta sobre demanda por prótese dentária, por 
exemplo, é que até o final deste ano todos os ca-
sos estejam  resolvidos. Até o final de maio se-
rão entregues 700 unidades. O resultado poderia 
ter sido ainda mais expressivo, mas o serviço de 
triagem da gerência de Saúde Bucal teve dificul-
dades de localizar pessoas já previamente cadas-
tradas para se submeter a consulta. “O número de 

telefone não batia com nosso cadastro”, explica 
Riquely Contessoto. “Outras pessoas decidiram 
não seguir com o tratamento após fazer a tria-
gem”, acrescenta.

O atendimento segue como rotina na Poli-
clínica da Zona Norte onde estão instalados os 
consultórios odontológicos. São quatro consultó-
rios com o total de sete cadeiras odontológicas e 
13 odontólogos que se revezam na prestação de 
diversos serviços.

Diariamente são atendidas 50 pessoas que, 
após prévia triagem, são encaminhadas para re-
alizar o procedimento. Gabinete odontológico 
itinerante também executa procedimentos nas 
Unidades Básicas de Saúde.

Um novo mutirão está previsto para o segun-
do semestre. Deve seguir o mesmo protocolo de 
serviços que praticamente eliminou a espera por 
atendimento por diversos procedimentos, espe-
cialmente próteses dentárias. “O resultado jun-
to a comunidade foi muito expressivo e vamos 
repetir esse modelo de esforço concentrado para 
atender ainda mais pessoas”, afirmou Riquely 
Contessoto.

Assembleia em Prudente 
incluirá novos membros a 

consórcio do aterro sanitário.

Presidente Prudente sediará, no próximo  dia 
8 de junho ( sexta feira ) , uma assembleia geral 
dos membros do Consórcio Intermunicipal de 
Resíduos Sólidos do Oeste Paulista, com o ob-
jetivo de incluir três novos municípios ao grupo: 
Martinópolis, Álvares Machado e Santo Expedi-
to. Eles vão se unir a Prudente, Rancharia, Para-
guaçu Paulista, Presidente Bernardes, Caiabu e 
Marília, no projeto de construção de um aterro 
sanitário regional.

Em reunião  já ocorrida em Paraguaçu Pau-
lista, representantes do consórcio discutiram so-
bre a inclusão das três novas prefeituras e tam-
bém o interesse de outros municípios na proposta 
do aterro consorciado, tais como Lucélia e Santo 
Anastácio.

Além de abarcar novos membros, a assem-
bleia do dia 08/06 também terá a finalidade de 

definir o termo de referência para a elaboração 
do plano regional de resíduos sólidos. “Este pla-
no terá todas as diretrizes que deveremos seguir 
para a implantação do aterro, desde a localiza-
ção e a metragem da área, até a tecnologia a ser 
empregada no manejo dos resíduos”, explicou 
o prefeito Nelson Bugalho. Além do chefe do 
executivo, participaram do encontro o secretário 
municipal de Planejamento, José Nivaldo Lu-
cheti, de Assuntos Jurídicos, Silvia Negrão, de 
Meio Ambiente, Wilson Portella Rodrigues, e 
também os prefeitos de Rancharia, Alberto César 
Centeio de Araújo, de Paraguaçu Paulista, Almi-
ra Garms, de Caiabu, Dário Marques Pinheiro, 
e de Presidente Bernardes, Reginaldo Nadinho. 
Participaram ainda o prefeito em exercício de 
Álvares Machado, Roger Gasques, e o secretário 
de Administração de Marília, Ricardo Mustafá.



Dallagnol apresenta Novo pacote de 
medidas contra corrupção.

NACIONAL
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Está sendo anunciando pelo procurador 
da República Deltan Dallagnol, coordena-
dor da força-tarefa da Lava Jato, uma nova 
campanha contra a corrupção, elaborada 
pela organização Transparência Internacio-
nal e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
De acordo com Dallagnol, o novo pacote 
tem  mais de 70 propostas atacando a cor-
rupção em 12 diferentes frentes.

“Dentre estas propostas está a desbu-
rocratização, algo que é bom ao ambiente 
empresarial e ao combate à corrupção por-
que na burocracia se cria dificuldades para 
vender facilidades”, disse o procurador da 
República.

Dallagnol está solicitando o apoio da 
população  para apoiar a nova campanha, e 
destacou que o novo pacote também apre-
senta como sugestão a inserção na grade 
curricular da educação básica de uma dis-
ciplina tratando do tema de combate à cor-
rupção e controle social das coisas públicas.

Outro destaque do novo pacote é a ideia 
da democracia partidária, para que não exis-
ta apenas o cacique que decida quem vai 
concorrer e quanto vai para cada campanha, 

mas para que exista democracia partidária e 
facilitando a renovação política.

O procurador também destacou que esse 
pacote vai propor a redução do alcance do 
foro privilegiado que, segundo ele, atual-
mente beneficia 55 mil pessoas e passaria a 
atingir somente 15 pessoas. “Ainda vamos 
propor a criminalização do enriquecimento 
ilícito dos funcionários públicos, acabando 
com a aposentadoria remunerada ao magis-
trado que se envolve com corrupção”, disse 
Dallagnol.

Sem mencionar detalhes, o procura-
dor afirmou que o novo pacote de medidas 
também propõe alteração nas nomeações 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e dos Tribunais de Contas. Atualmen-
te, os ministros são escolhidos pelo presi-
dente da República e as indicações aprecia-
das pelo Senado.

“A Lei da Ficha Limpa também deve va-
ler para todos os servidores públicos, e não 
somente para os políticos. E a licitação de 
grandes obras, acima de R$ 30 milhões, pas-
sam a exigir das empresas programas de inte-
gridades efetivos”, destacou Dallagnol. (ABr)

Poupadores que perderam com planos 
econômicos já podem se cadastrar.

Já está no ar a página na internet que re-
ceberá os pedidos de habilitação dos pou-
padores que tiveram perdas financeiras com 
planos econômicos das décadas de 80 e 90. 
Caberá aos próprios poupadores ou seus re-
presentantes legais (advogados, defensores 
públicos ou herdeiros) fazer o cadastro no 
site e incluir as informações sobre o pro-
cesso, que serão remetidas às instituições 
financeiras responsáveis pelos pagamentos. 
Os dados serão conferidos e validados e a 
instituição financeira poderá confirmar as 
informações, devolver ou negar o pagamen-
to. Em caso de negativa, o interessado pode-
rá requerer uma nova análise.

O acordo com os poupadores foi homo-
logado em março pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) e prevê a compensação das 
perdas dos poupadores com os planos eco-
nômicos Bresser (1987), Verão (1989) e 
Collor 2 (1991).

Negociado entre o Instituto de Defesa do 
Consumidor (Idec), a Frente Brasileira dos 
Poupadores (Febrapo) e a Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban) há mais de duas 
décadas, o acordo foi mediado pela Advoca-
cia Geral da União (AGU) e teve supervisão 
do Banco Central (BC). A estimativa é de 
que os valores devidos somem cerca de R$ 
12 bilhões, que deverão se pagos em até 24 
meses.

Ao final do processamento de cada pedi-
do na plataforma, uma lista dos poupadores 
deverá ser divulgada. A adesão ao acordo é 
voluntária e quem optar por essa alternativa 
terá sua ação extinta na Justiça. Cerca de um 
milhão de ações judiciais poderão ser extin-
tas a partir desse acordo e, segundo o Idec, 
aproximadamente 3 milhões de pessoas po-
derão ser beneficiadas.

Terão direito ao pagamento das perdas 
os poupadores com ações na Justiça e tam-
bém seus herdeiros. Os poupadores que te-
nham até R$ 5 mil a receber terão o valor 
creditado à vista na conta bancária. Já os 
que tem saldo entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, 
receberão em três parcelas, sendo uma à vis-
ta e duas semestrais. A partir de R$ 10 mil, o 
pagamento será feito em uma parcela à vista 
e quatro semestrais. A correção para os pa-
gamentos semestrais será feita pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O acordo também prevê descontos para 
poupadores que receberão quantia superior 

“Dentre estas propostas está a desburocratização, algo que é bom ao ambiente empresarial e ao combate à 
corrupção porque na burocracia se cria dificuldades para vender facilidades”, disse o procurador

a R$ 5 mil. O deságio varia conforme o sal-
do e começa em 8% para aqueles que rece-
berão entre R$ 5 mil e R$ 10 mil; 14% para 
os que receberão na faixa de R$ 10 mil a R$ 
20 mil; e 19%  para investidores que têm 
direito a receber mais de R$ 20 mil.

Acordo satisfatório
A advogada-geral da União (AGU), 

Grace Mendonça, disse que a mediação foi 
um grande desafio, pois a questão se arras-
tava pelo judiciário brasileiro há quase três 
décadas. Para ela, o acordo foi satisfatório 
para os poupadores e houve um desafoga-
mento do Judiciário com a eliminação do 
volume de ações.

Quem tem direito a receber?
Os poupadores que ingressaram com 

ações coletivas e individuais na Justiça pe-
dindo o ressarcimento. No caso das indivi-
duais, poupadores ou herdeiros que aciona-
ram a Justiça dentro do prazo prescricional 
(20 anos da edição de cada plano) também 
poderão receber os valores. Ainda poderão 
aderir os poupadores que, com ações civis 
públicas, entraram com execução de senten-
ça coletiva até 31 de dezembro de 2016.

O que o poupador deve fazer para rece-
ber o pagamento?

Após a homologação pelo STF e adesão 
dos bancos, os advogados dos poupadores 
interessados no acordo deverão fazer a habi-
litação na plataforma online. Os bancos não 
receberão adesões diretamente nas agên-
cias. A adesão de pessoas físicas também 
não deve ser feita por meio de processos 

judiciais.
Será preciso ir a uma agência bancária 

para receber?
O dinheiro será depositado em conta 

corrente. O pagamento de espólios/herdei-
ros será feito por meio de depósito judicial 
ou na forma indicada em alvará judicial (or-
dem dada pelo juiz que permite o pagamen-
to de forma diversa).

Qual o prazo para os poupadores aderi-
rem ao acordo?

Os poupadores têm até o dia 1º de março 
de 2020 para aderir ao acordo, que equivale 
a dois anos após a homologação pelo STF.

Como será feita a correção monetária?
O acordo prevê a aplicação de fatores de 

multiplicação sobre o saldo das cadernetas 
de poupança na época dos planos econômi-
cos, na respectiva moeda então vigente. Eles 
são diferentes para cada plano econômico:
Plano Bresser: 0,04277 (valor em cruzados)
Plano Verão: 4,09818 (valor em cruzados 
novos)
Plano Collor II: 0,0014 (valor em cruzeiros)

Assim, para saber quanto terá para re-
ceber, o poupador deve multiplicar o saldo 
que tinha na época pelo fator corresponden-
te. Para montantes acima de R$ 5 mil, have-
rá descontos progressivos.

Como serão os descontos?
O deságio varia conforme o saldo e co-

meça em 8% para aqueles que têm de R$ 5 
mil a R$ 10 mil a receber; 14% para os que 
têm de R$ 10 mil a R$ 20 mil a receber; e 
19% para os que têm direito a receber mais 
de R$ 20 mil.



O QUE VOCE NÃO SABIA:

01)  As borboletas sentem o gosto das coisas pelo seus pés.
02)  Em média, uma pessoa gasta 5 anos de sua vida comendo.
03)  Durante uma vida, a nossa pele é renovada aproximadamente 1.000 vezes.
04)  Leonardo da Vinci foi quem descobriu que o número de anéis no 
tronco de uma árvore corresponde ao número de anos que a árvore viveu.
05)  Milhões de árvores no mundo são plantadas acidentalmente por 
esquilos que enterram nozes e não lembram onde as esconderam.
06) Antes de 1800, os sapatos para os pés direito e esquerdo eram iguais.
07)  As mulheres compram mais roupas masculinas que os homens.
08) Os russos atendem ao telefone dizendo “Estou ouvindo”.
09) As moscas domésticas vivem apenas 2 semanas.
10)  O livro mais vendido no mundo é a Bíblia.

DICAS UTÉIS:
Para a sua geladinha da Copa...

           ENTRETENIMENTOS                                 
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Molhe o papel toalha, antes de colocar sua bebida na geladeira, e envolva a garrafa 
para que o processo de resfriamento seja mais rápido.

Você é uma pessoa 
curiosa?

 Então mate sua 
curiosidade agora.

Confira e curta:

Para evitar que as panelas derramem com alimentos que entram em processo de 
fervura, “taca-le” colher de pau!

ChARADAS
Por que a mulher não pode ser eletricista?

Porque ela leva 9 meses para dar a luz!

O que fala o livro de Matemática para o livro de História? 
R: Não me venha com história que eu já estou cheio de problema!
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COZINHANDO COM ARTE

FOFORICANDO

Feijoada à mineira

INGREDIENTES
• ½ kg de feijão preto (escolhido e molhado)
• 2 folhas de louro
• 250 g de carne seca
• 250 g de lombo salgado
• 250 g de costela de porco defumada
• 250 g de linguiça portuguesa
• 250 g de linguiça calabresa
• 250 g de paio
• 180 g de pé de porco salgado
• ½ orelha de porco
• 1 rabo de porco
• 5 colheres (sopa) de azeite
• 1 xícara (chá) de bacon fresco picado
• 1 cebola picada
• 5 dentes de alho picados
• 1 cálice de cachaça

AQUELE ABRAÇO

Imagem do ponto do tradicional ponto de charretes de Marília.

A CIDADE ERA ASSIM...

Alice Braga

Sobrinha de Sonia Braga, Alice ini-
ciou sua trajetória no cinema em Cidade de 
Deus (2002) e na sequência Cidade Baixa 
(2005), depois partiu para uma carreira in-
ternacional. E deu certo! Lá fora, a paulis-
tana já atuou ao lado de Will Smith em Eu 
Sou a Lenda (2007), Jude Law em Repo 
Men: O Resgate de Órgãos (2010), além 
de Matt Damon e Jodie Foster em Elysium 
(2013). Por conta dos diferentes trabalhos, 
ela prefere não se fixar em um lugar: “Con-
sidero Nova York e São Paulo as minhas 
casas. Para Los Angeles e Rio, também vou 
sempre. Eu meio que moro em quatro luga-
res ao mesmo tempo”.

Rodrigo Santoro

Famosos que deixaram o brasil para 
morar no exterior.

Fernando Garcia Edson Amaro e Esposa Maria Tereza

Rendimento: 10 pessoas                                    Tempo: 1 hora

Por que alguns famosos resolvem deixar o Brasil, onde eles conquistaram fama e dinheiro, 
em busca de uma vida no exterior? Alguns se mudam para acompanhar o parceiro, outros 

para trabalhar, e tem ainda aqueles que queiram uma melhor qualidade de vida e até 
mesmo deixar a fama para trás.

MODO DE PREPARO
Passar as carnes em água quente para tirar a 
gordura externa. Cozinhar o feijão em água 
com o louro, as carnes dessalgadas. Colo-
que também a cachaça. Em uma frigideira, 
aqueça o azeite, refogue a cebola, o alho e 
doure o bacon. Colocar no feijão assim que 
estiver pronto.
Farofa: Refogar o bacon, depois a cebola. 
Adicionar a farinha e deixar dourar. Acer-
tar o sal.

Dica Jornal do ônibus:
- Coloque primeiro as carnes mais duras 
(carne seca, lombo, costela de porco e o pé 
de porco) para cozinhar. Depois acrescente 
as linguiças e o paio;
- O pé ajuda o caldo a ficar mais cremoso;
- O que também ajuda a ficar mais cremoso 
é acrescentar a orelha de porco no cozi-
mento, pois a gordura engrossa o caldo e 
apura o sabor.

FAROFA:
• ½ xícara (chá) de bacon picado
• 1 cebola picada
• Farinha de mandioca
• Sal a gosto

ACOMPANhAMENTOS:
• Couve-manteiga em tirinhas refogada
• Arroz branco
• Laranja

O ator se mudou para Hollywood, em 
2003, e estreou no mercado internacional 
no filme As Panteras Detonando (2003). A 
participação foi pequena, mas abriu espaço 
para outros filmes e até séries. A partir de 
então, ele fez diversos trabalhos no exterior, 
tendo como destaque seus personagens em 
Lost (2006) e em 300 (2006).

Wagner Moura

Wagner Moura é mais um que deixou 
o Brasil para brilhar lá fora. Em 2000, ele 
atuou no filme Sabor da Paixão, coprodu-
ção entre Estados Unidos, Brasil e Espanha, 
protagonizado pela consagrada Penélope 
Cruz. O segundo trabalho foi em Elysium 
(2013), ficção científica dirigida por Neill 
Blomkamp. Mas o grande sucesso veio al-
gum tempo depois. Em 2015, ele estreou na 
série Narcos, do serviço de streaming Ne-
tflix, e o sucesso foi total no papel de Pablo 
Escobar. Você já assistiu?

Camila Alves

Mais um caso de sucesso! A atriz e mo-
delo Camila Alves foi visitar uma tia em 
Los Angeles, nos Estados Unidos, quando 
tinha 15 anos e nunca mais voltou. Após 
trabalhar por quatro anos como empregada 
doméstica e garçonete, aprendeu inglês e 
decidiu se dedicar às artes. Desde feverei-
ro de 2010, ela apresenta o programa Shear 
Genius, do canal americano Bravo. A atra-
ção é uma disputa de cabeleireiros. Além 
disso, ela é casada com o vencedor do Oscar 
2014 de Melhor Ator, o lindo Matthew Mc-
Conaughey!

Guta Malta Mario Herrera

Carlos A. Christianini e Esposa Andreza Lucia Helena Chagas


