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Concessionária RUMO confirma retorno do
transporte de carga via férrea passando por Marília.

Após reunião realizada em Dracena, os serviços de recuperação de alguns trechos tiveram inicio. É a volta dos Trens. Pág. 03

Marília Mazeto é nomeada
Conselheira Nacional.

Ex-professora da UNIMAR foi nomeada
para continuar a sua luta em prol
de políticas publicas em sua área de
atuação - Pág. 05

Qual a operadora de
telefonia móvel oferece
as melhores condições
aos seus clientes???

O Jornal do ônibus realizou uma pesquisa
com a principais operadores e responde as
suas perguntas. Pág. 08

Prefeitura de Piracicaba
troca mais de 300 abrigos
de ônibus do transporte
coletivo.

Dentro da campanha educativa de
transito, a Prefeitura de Piracicaba está
trocando e modernizando todos os abrigos
de ônibus do município para favorecer os
usuários. Pág. 09
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GOTAS DE FÉ.

Questionar sempre. Eis a fórmula

Quando tudo diz
que NÃO.

“E eis que também Isabel, tua prima,
concebeu um filho em sua velhice; e é
este o sexto mês para aquela que era
chamada estéril; Porque para Deus nada é
impossível.” Lucas 1:36,37
Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Isabel, Maria,
Márcia, Tereza e tantas outras mulheres que poderiam ter seus nomes aqui mencionados, viveram uma experiência terrível...desejar um filho e
não poder tê-lo. Além disso, tiveram de enfrentar
o preconceito que tanto as intimidavam.
Não era, nunca foi e com certeza nunca será
fácil lidar com essa situação ou com outras parecidas com essa. Procuramos todos os recursos
cabíveis, mas mesmo com todo nosso esforço,
ainda não vemos saída para o problema.
Mas quero lhe dizer algo através dessa mensagem:
Deus não te esqueceu... não te deixou...nem
te desamparou.
Essas mulheres creram, confiaram, perseveraram e alcançaram o milagre que tanto almejavam.
No evangelho de Lucas capítulo 1 versículo
36 e 37, relata que Isabel, prima de Maria mãe
de Jesus, mesmo já sendo de idade avançada e
sendo estéril até esse dia, engravidou.
Para Deus, nada é impossível. Ele tem
todo o poder no céu, na terra, em nossa vida,
em nossa família..
Mas quero enfatizar algo muito importante!
Sempre há um plano nas coisas que se passam conosco. Devemos entender que tudo é para
a Glória de Deus e para que Seu propósito se realize. Romanos 8:28
Tudo o que Deus faz é bom.
O filho ou a benção que elas tanto esperavam, não vieram por acaso. Havia um propósito
na vida de cada um, propósitos que mudaram a
história da humanidade. Eles não vieram apenas
para realizar o sonho dessas mulheres, mas sim
para glorificar à Deus.
Então convido você a mudar e ampliar o seu
olhar sobre essa situação ou dificuldade que você
está enfrentando hoje e analisar o real motivo
pelo qual deseja uma mudança em sua história.
Oremos: Pai Eterno e Poderoso. Tua é a minha vida e tudo o que eu tenho é Teu. Me ajude a
confiar mais em Ti e nos Teus projetos para mim.
Que Teu propósito se cumpra e Teu nome seja
Glorificado em nome de Jesus. Amém.
Comunidade Evangélica Casa de Oração
Cristo Vivo
Rua:Pernambuco 640- Bairro Bansato
Próximo ( abaixo ) ao Largo do Sapo.

Na tentativa de transformar tudo numa
luta do bem contra o mal, é comum acabarmos adotando um comportamento de torcida organizada na hora de lançarmos nossa
opinião política. E o ódio pode facilmente
se transformar em amor cego.
Nenhuma visão política se estabelece
com maturidade sem uma boa dose de ceticismo.
Por isso, questione sempre. Não importa
o lado. Não importa quem. Lula, Bolsonaro
ou João Dória. Globo, Fox News ou BBC.
Spotniks, revista Veja ou Carta Capital.
Camarinha, Daniel ou Bulgarelli. Olavo de
Carvalho, Jean Wyllys ou o cara por trás
desse texto. Ninguém é dono da verdade.
Ninguém acerta o tempo todo. Ninguém
erra o tempo todo.
E nada disso é estar em cima do muro.
Você pode perfeitamente ter predileção por
uma ideologia, um veiculo de informação
ou um partido político. Não há nada de errado com isso. Você pode morrer crente que
abraçou o melhor conjunto de ideias que foi

permitido à raça humana. Não seja escravo
das circunstâncias.
Entenda que o seu grau de responsabilidade pelas ideias que você defende termina
onde começa o campo de ação dos demais
defensores dela.
Abrace a independência. Se for possível nos enganarmos a respeito daquilo que
defendemos – e muitas vezes passarmos a
abraçar ideologias completamente postas,
em alguma fase da vida- como raios podemos botar a mão no fogo pela ação de terceiros, como os agentes políticos. Você está
em 2018. Ligue a televisão. Abra o jornal.
Digite lava Jato no Google. A chance de
você estar sendo enganado por uma figura
interessada apenas em seu voto – e na sua
carteira – é consideravelmente real. As portas de mais um processo eleitoral, o que realmente te valoriza é a sua independência e,
sua postura diante dos inúmeros candidatos
que irão se apresentar na porta de sua casa
como heróis e salvadores da pátria. Tenha
postura e, OLHO VIVO na cambada.
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IN FOCO

Concessionária Rumo confirma; Trem
de carga volta aos trilhos em 2019.
O projeto prevê a volta dos trens de
carga no trecho que liga Panorama a
Bauru, passando pela malha ferroviária
de Marília. Apenas para atualizar as informações, a Concessionária Rumo Logística realizou uma reunião, em Dracena
no mês passado, para falar sobre o início
da programação de renovação da malha
paulista e reativação do ramal ferroviário
Bauru-Marília-Panorama e, os primeiros
sinais do encontro já começam a ser notados em diversos pontos da extensa malha
ferroviária do referido trecho.
A empresa está investindo cerca de R$
5 bilhões no projeto, que se iniciou com a
limpeza dos ramais. Nossa reportagem esteve acompanhando alguns trechos onde os
trabalhos já se iniciaram.
Em alguns trechos a manutenção já
vinha sendo realizada, embora de uma forma tímida. A expectativa é a retomada do
transporte de carga já a partir do próximo

ano com a tão aguardada volta dos trens de
carga paralisada e abandonada há anos. Na
ocasião o assunto foi o tema principal entre
as autoridades regionais com representantes da Rumo/ALL, no entanto, é visto com
desconfiança por muitos outros políticos e
parte da imprensa, pois, esta possibilidade
já foi aventada antes. A grande diferença
desta feita são as ações já em andamento e
a presença do governador do Estado, Márcio França que esteve presente no referido
evento justamente para dar sustentabilidade
à iniciativa.
Durante o evento a Rumo/ALL apresentou os investimentos que foram realizados
desde 2015, além de mostrar um planejamento de investir outros R$ 6 bilhões para a
renovação da malha paulista, que seria uma
alternativa para os transportes de cargas da
região, já que o ramal ferroviário de Panorama conta com mais de 350 quilômetros de
extensão.

Volta dos trens de carga está próxima

Marília, capital nacional do alimento dos radares ???
Como se já não bastasse a briga do gestor municipal para a implantação de radares nas principais vias da cidade, a rodovia
do contorno passa a contar com mais seis
radares. Já estão instalados, porém fora de
operação os radares estrategicamente colocados nas proximidades do estádio Pedro
Sola / J.D Bandeirantes e na baixada da Vila
Coimbra.
Segundo a assessoria da imprensa da
Entrevias, a concessionária que administra a
rodovia, os equipamentos começarão a operar logo após a homologação do DER e do
INMETRO. Os novos radares, fazem parte
do contrato que a empresa firmou com a Artesp e segundo a empresa, visa a segurança
do usuários e prevenção de acidentes. Já na
área urbana, segue a novela sobre a instala-

Cornetadas
do dedão

ção dos radares em algumas vias da cidade.
O gestor municipal apresentou ao tribunal de justiça de São Paulo um agravo contra
a decisão da justiça de Marília que suspendeu a licitação para a instalação de radares e
por consequência o contrato assinado entre a
administração e a empresa DCT tecnologia
e serviços. No recurso a Prefeitura defendia
a licitação e a manifestação já apresentada.
No entanto, o desembargador Marcelo Theodósio rejeitou o pedido para anular de forma imediata os efeitos da liminar.
O mérito do recurso ainda precisa ser
julgado. A Liminar é um pedido atendido
pela vara da fazenda publica de Marília do
advogado Fabricio Della Torre Garcia em
nome do Jornalista Norton Emerson que,
aponta irregularidades no processo licita-

Que Cidade você deseja
para daqui a 11 anos
(centenário)???
Haverá novas mudanças
no secretariado???
Você vai votar em
deputados daqui ou de
fora???
Qual será o próximo
capitulo da novela dos
RADARES ???
Câmara com 13, 15, 17,
19 ou 21 vereadores???

tório. Em matéria publicada por este jornal
na edição de nº 20, uma reportagem especial comprovou a eficácia dos radares no
que diz respeito a segurança no transito e
a consequente diminuição no registro de
ocorrências.
O que é questionado no momento, é a
atual conjuntura econômica do país e, em
especial de nossa cidade que vive um momento de estagnação na esfera política e de
desenvolvimento que penaliza muitos trabalhadores e pais de famílias. Seria este o
momento??? e cadê as forças políticas regionais que não se pronunciam a respeito
da industria de multas agora se estendendo
para a rodovias que circulam a nossa cidade
??? Seria esta uma maneira de atrairmos investidores para o município??
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PRIMEIRA PARADA
Lei que limita número de passageiros em
Empresa de ônibus do ABC é condenada a
pé nos ônibus do transporte público em
pagar R$ 20 mil a passageira que caiu na
Brasília, é modelo para outras cidades.
hora do desembarque.

Em vigor já há mais de dois anos, A Lei
5.641/2016, que estabelece um número máximo de passageiros em pé nos ônibus do
DF, começa a despertar a atenção de outros
municípios do Brasil. A legislação prevê
que todos os veículos que operam no sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal só podem transportar em pé até a
metade da capacidade máxima de passageiros sentados.
Os ônibus do sistema público do DF têm
capacidade média de 46 passageiros sentados. De acordo com a lei aprovada após a
mobilização da população, todos os ônibus
só poderão transportar, em média, 23 passageiros em pé. O projeto de lei foi apresentado na época pelo deputado Bispo Renato (PR) e aprovado oficialmente no ano de
2015. Pela proposta, a empresa poderá ser
multada caso seja flagrada com o transporte
indevido de passageiros em pé e vale para
todas as linhas de transporte urbano.
Um fator essencial para a apresentação

do projeto foi o grande numero de sugestões e reclamações de usuários insatisfeitos
com os veículos lotados. Com o objetivo de
oferecer mais segurança e conforto aos usuários do transporte coletivo, a ideia começa
a despertar o interesse de outros municípios
que veem no transporte de massa, um problema critico a ser solucionado.
O grande numero de passageiros transportados de pé devido a falta de um numero
maior de ônibus nas linhas, principalmente nos horários de pico é a principal razão
que, leva vereadores, secretários e especialistas em transito a também colocar em
prática leis que seguem o mesmo molde
disciplinando o transporte coletivo em seus
respectivos municípios. Em Marília, o Ministério publico já se colocou a disposição
da população, bastando apenas clicar um
foto e enviar ao Drº José Alfredo de Araujo
Santanna. O ministério publico de Marília,
fica na avª esmeralda próximo ao Shopping
e Tauste Sul.

Uma passageira de ônibus da região do
ABC Paulista vai receber R$ 20 mil, com
correção desde 2011, pelo fato de um motorista acelerar o coletivo sem esperar que ela
concluísse o desembarque. A decisão foi do
juiz Celso Lourenço Morgado, da 6ª Vara
Cível – Foro de São Bernardo do Campo,
publicada no Diário Oficial do Estado de
São Paulo.
A empresa Viação Ribeirão Pires Ltda
foi condenada a pagar esta indenização
de R$ 20 mil e mais R$ 502 de despesas
médicas que a passageira teve. A usuária A.M.S. relatou, conforme os autos que
“em 10.08.2011, sofreu um acidente ao cair
de um ônibus da ré, pois, o motorista não
aguardou o seu desembarque e arrancou
com o veículo. Desta forma, caiu para fora
do ônibus, quebrou uma costela e ficou afastada de suas atividades habituais.”
Ainda nos autos, a empresa de ônibus,
que pode recorrer, diz que a passageira não
entrou em contato para comunicar o acidente e que não provou que estava empregada
na ocasião. No entendimento da Viação, a
passageira ainda não teria provado que a
queda teria motivado afastamento do trabalho. “sustentou a prescrição e que em
nenhum momento a autora lhe noticiou o
acidente e contestou a sua condição de caronista. Afirmou, ainda, que ela não comprovou que estava prestando serviços ao tempo
do evento ou que tenha permanecido afastada do trabalho. Outrossim, negou a existência de nexo causal ou danos materiais e
morais.”
Ao analisar relatos de testemunhas e
provas de perícia, o magistrado atendeu

parcialmente o pedido da passageira e, em
sua decisão, diz que o motorista do ônibus
não agiu de forma prudente, como se espera de um profissional de transportes. “não
agiu com a cautela e a prudência exigidas
de um motorista profissional ao conduzir
um veículo de transporte coletivo, já que
não aguardou a autora finalizar o seu desembarque em segurança, acelerando o ônibus
durante a descida dos degraus, o que ocasionou o acidente”
Com base em decisões anteriores do STJ –
Superior Tribunal de Justiça, o juiz de São Bernardo do Campo condenou a empresa a pagar
a indenização com correção monetária desde o
dia do acidente. Condeno a ré, ainda, a indenizar à autora a quantia de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), referente aos danos morais sofridos,
importância essa que deverá ser devidamente
corrigida a partir desta sentença e acrescida de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
desde o evento danoso, ou seja, 10.08.2011,
nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior
Tribunal de Justiça
INVESTIR EM TREINAMENTO É
LUCRATIVO:
Diferentemente do que ocorria há alguns anos, cada
vez mais passageiros que sofrem acidentes em ônibus
por imperícia dos motoristas têm entrado na Justiça
e ganhado as causas. O judiciário, em muitas vezes,
invoca o Código de Defesa do Consumidor e artigos
de responsabilização civil, no entendimento de que há
uma relação de consumo no transporte de passageiros
e a empresa transportadora, seja de ônibus, trem ou
metrô, deve responder pela segurança do cliente (o
passageiro) do início ao fim da viagem.

0004 - Vila Altaneira
Dias Úteis
BAIRRO
05:50
09:33
13:07
16:35
20:03
23:20

06:28
10:11
13:41
17:14
20:31

07:06
10:43
14:13
17:43
21:03

07:44
11:18
14:50
18:20
21:34

TERMINAL
08:26
11:56
15:26
18:56
22:00

08:58
12:28
15:58
19:28
22:44

06:14
09:54
13:24
16:57
20:17
23:51

06:52
10:26
13:56
17:26
20:49

07:30
11:01
14:33
18:03
21:19

08:09
11:39
15:09
18:42
21:45

08:41
12:11
15:41
19:14
22:30

09:16
12:52
16:18
19:48
23:06
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ACONTECE MARÍLIA

Maríliense é nomeada para o Conselho
Nacional de Assistência Social.

Determinada, atuante, extremamente competente, compreensiva, respeitada
pelos companheiros de trabalho, de uma
cultura invejável, visão política refinada,
amada por toda uma gama de alunos que
passaram pelos seus ensinamentos em sala
de aula, Mãe e avó família. Esse é o perfil
da Professora e Dra Marília Vilardi Mazeto,

nomeada recentemente para o Conselho
Nacional de Assistência Social. O Conselho é paritário, 50%
de representantes governamentais e 50%
da sociedade civil (
entidades, usuários
e trabalhadores da
área ). Dentro de suas
atribuições está desenvolver o controle
social, na garantia da
Política de Assistência Social e suas lutas
para as proteções sociais com a integração
de projetos, benefícios, programas, pelo
orçamento dessa política. Também se insere
a Vigilância e fiscalização. Para finalizar, a
atuação esta voltada para a garantia da Universalização do SUAS.
Perguntada sobre o que mais lhe marcou
nos seus 40 anos de batalha e ativismo, a
mesma citou a luta da constituinte e com
ela a garantia da política de assistência so-

cial como política publica e logo depois a
implantação do SUAS ( Sistema Único de
Assistência Social ) declarou. Ainda segundo ela, a luta é contínua e a meta agora é
pela uniformização do SUAS e a garantia
de um orçamento obrigatório, assim como
também, deixar as estruturas fortes, para a
transição de governo que se aproxima, concluindo com a luta pelo controle social e de
fortalecimento do PNAS. “Nós do governo
levamos para discussão os projetos e programas da Assistência para aprovação de
todos. Temos embates, mas sempre buscamos dirimir com proposições da sociedade
civil, dentro do orçamento da política. Uma
agenda organizada com Reuniões mensais,
encontros semestrais regionais e um encontro nacional”, concluiu.
Ex- Professora da UNIMAR, Dra Marilia Mazeto, se sente plenamente realizada
em fazer aquilo que gosta e acredita a mais
de duas décadas. “Essa é e, foi a minha profissão por excelência, ser Professora. Passaram por minha vida mais de 2000 mil alunos
e alunas desse Brasil, entre o curso de Serviço Social e Direito, na qual tenho o maior
orgulho de todos eles, Amo minha profissão,
nasci para ela e findarei meus dias a exer-

cendo. Convivi com Mais de 1000 colegas
em capacitações e Conferências Estaduais e
Municipais e assumi esta missão com muito
orgulho e vontade de dar o melhor de mim
em uma área que tanto amo e sei que pode
em muito mexer e ajudar a vida de milhões
de pessoas em nosso País”, afirmou.
Em uma analise rápida sobre o atual momento da cidade ela opinou dizendo ; “O ser
humano deve ser visto holisticamente, então
na política do município temos que pactuar
atenção integral. Penso em uma participação mais forte do legislativo e do executivo
e no controle social, uma maior participação da sociedade Maríliense. Eu amo minha
cidade e sempre que possível procuro ajudar, mesmo a distancia” finalizou.

Entrevias entrega trecho de 8,6 km da
SP-333 e anuncia mais 80 km de duplicação.
Novo trecho possui quatro novos dispositivos, acostamentos seguros,
sinalização moderna e base de apoio ao motorista; investimentos
geram mais segurança aos usuários.
A Entrevias Concessionária de Rodovias
já entregou 8,6 quilômetros de duplicação da
SP-333 Dona Leonor Mendes de Barros, no
município de Marília. O novo trecho faz parte das obrigações da Concessionária previstas no contrato de concessão firmado com a
ARTESP (Agência de Transporte do Estado
de São Paulo) em junho de 2017. A extensão,
compreendida entre os quilômetros 314,4 e
323, foi inteiramente modernizada pela concessionária, com uma nova pista construída
para proporcionar segurança e facilidade de
deslocamento aos motoristas.
As mudanças já podem ser sentidas por
quem passa pelo trecho. A nova rodovia facilita o deslocamento de veículos, deixando
as viagens mais seguras. “Sem dúvida, o
ganho maior para o motorista que utilizar o
trecho é a segurança. Uma rodovia duplicada, bem sinalizada e com um amplo atendimento torna as viagens mais tranquilas.
Estamos felizes em abrir a duplicação ao
tráfego e contribuir com o desenvolvimento
de Marília e da região”, diz Sergio Santillan,
diretor-presidente da Entrevias. Ao longo
dos nove meses de obras, a Concessionária
investiu aproximadamente R$ 28 milhões e
gerou 1.390 empregos diretos e indiretos.
Além da nova pista, no trecho duplicado a
Entrevias concluiu o trevo que dá acesso

aos distritos de Rosália e Dirceu e construiu
outros três: o dispositivo de retorno do km
321 (próximo ao Posto Gigantão), o do km
318 (retorno e acesso ao Country Club) e o
do km 314, que faz o entroncamento com a
BR-153 - Rodovia Transbrasiliana, a quarta
maior rodovia do País. O eixo formado com
a SP-333 compõe um importante corredor
que favorece o escoamento da produção
agrícola e industrial da região para todo o
Brasil. A Entrevias também implantou sistema de drenagem, construiu acostamentos
seguros, realizou a troca e a modernização
da sinalização, implantou defensas metálicas nas laterais da pista e das alças dos dispositivos e quase nove quilômetros de mureta central para separar o fluxo de veículos
nos dois sentidos da rodovia.
Os 8,5 quilômetros também serão monitorados por três câmeras de alta resolução e de longo alcance que auxiliarão no
atendimento aos usuários. Todo o sistema
é interligado ao CCO (Centro de Controle
Operacional) da Concessionária. Os operadores dessa área têm a responsabilidade de
acompanhar e gerenciar tudo o que ocorre
na rodovia, em tempo real, por meio do
0800 3000 333, pelas informações dos veículos de inspeção de tráfego e, agora, pelas novas câmeras. Todo o trabalho tem o

auxílio de um mapa eletrônico que oferece
todos os recursos na rodovia, favorecendo
a rápida tomada de decisão pela segurança
e pelo atendimento eficiente do motorista.
Até 2019, a Concessionária vai ampliar o
monitoramento por câmeras em Marília e
no restante do eixo viário administrado pela
Concessionária.
No trecho duplicado, a Entrevias implantou um SAU (Serviço de Atendimento
ao Usuário), localizado no km 321. No local, o motorista pode contar com sanitários,
água potável, fraldário e um estacionamento
para descanso rápido, além de um terminal
de autoatendimento para solicitação de serviços e informações. O SAU é o ponto de
apoio dos motoristas que trafegam pelas rodovias da Entrevias. Ao longo do trecho en-

tre Florínea e Borborema foram implantadas
oito bases, em pontos estratégicos. As bases
SAU também são pontos de apoio para as
equipes de inspeção rodoviária e onde ficam os guinchos leves e pesados, veículos
de inspeção e ambulâncias que atendem os
usuários da rodovia.
Em um ano de concessão, a Entrevias
investiu R$ 140 milhões em infraestrutura
e tecnologia para atender os usuários. Após
a conclusão dos 8,6 quilômetros de duplicação em Marília, a Concessionária iniciará nos próximos meses a segunda fase das
obras de modernização e implantação de
uma nova pista na SP-333. Nessa nova etapa, serão mais de 80 quilômetros de duplicação partindo de Marília até os municípios
de Júlio Mesquita e Assis.
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DESTAQUE

Planos Controle: veja o que cada operadora
oferece e qual é a melhor opção.

Cada vez mais pessoas optam por sair do
pré-pago para optar por um plano de celular do
tipo Controle. Nem sempre é uma boa ideia, já
que existem planos pré hoje que são absurdamente baratos e vantajosos, mas ainda assim há
quem prefira a simplicidade desse tipo de plano,
que mistura características do pré e do pós-pago.
Pensando em quem está pensando em assinar um novo plano de celular e está em dúvida
sobre as opções, o JORNAL DO ONIBUS decidiu levantar as melhores opções de plano Controle do momento, levando em consideração o
que é oferecido no mercado. Para isso, observamos os preços e pacotes oferecidos pelas quatro
principais operadoras (Vivo, TIM, Oi e Claro),
levando em conta o que cada empresa anuncia
em seu site oficial.
Também descartamos preços especiais por
método de pagamento; se, por exemplo, uma
operadora tem um pacote custando R$ 60 mensais e tiver uma opção de R$ 55 para quem pagar
no cartão de crédito ou no débito automático, o
desconto não é levado em consideração. Além
disso, o comparativo se limita a analisar os planos, e não a qualidade do serviço prestado por
cada uma das operadoras.
ATÉ 50 REAIS
Claro: o único pacote oferecido pela empresa é o plano de R$ 45, que oferece 2,5 GB de
dados por mês, totalizando R$ 18 por gigabyte.
O pacote também traz ligações ilimitadas para
todo o Brasil, WhatsApp ilimitado (a empresa
não especifica se há algum recurso do WhatsApp restrito, como, por exemplo, videochamadas)

e SMS ilimitado.
TIM: o pacote da TIM também é de R$ 45
por 2,5 GB de dados, mas a empresa oferece
bônus de 500 MB a quem optar por receber a
conta digital, resultando em 3 GB de dados, o
que gera um custo de R$ 15 por gigabyte. O
plano é limitado em outros aspectos, no entanto:
ligações ilimitadas são válidas apenas de TIM
para TIM, com 25 minutos para falar com outras operadoras e R$ 0,99 por cada dia que o
usuário enviar SMS.
Vivo: A operadora também oferece um pacote de R$ 45, mas a opção básica é de apenas
2 GB, podendo subir para 2,5 GB caso o usuá-

rio opte por receber a fatura digitalmente. Neste
caso, o custo é de R$ 18 por gigabyte. O pacote
inclui ligações e SMS ilimitados e WhatsApp
sem consumir a franquia para envio de mensagens, vídeos e fotos.
Oi: Nesta faixa de preço, a empresa se destaca da concorrência oferecendo um pacote de 4
GB por R$ 45 mensais, resultando no menor preço por gigabyte até o momento: apenas R$ 11,25
por cada GB. O plano também conta com ligações ilimitadas e 1.000 mensagens SMS por mês,
o que, considerando a queda no uso do serviço,
parece ser o suficiente. A operadora não tem vantagens para o uso do WhatsApp, no entanto.

Conheça as 5 novidades que estão a caminho do WhatsApp.
O WhatsApp está constantemente mudando.
Se você utiliza apenas a versão convencional do
aplicativo, as novidades podem chegar de forma
mais espaçada, mas o público que se aventura
com a versão beta sempre recebe uma atualização experimental para conferir antes do resto
dos usuários. Neste momento, o aplicativo está
testando uma série de novos recursos que devem
chegar a qualquer momento. Alguns deles já estão disponíveis para os usuários do beta; outros
foram confirmados, mas ainda não estão acessíveis, enquanto outros são esperados há algum
tempo. Veja as novidades que estão a caminho:
STICKERS DO FACEBOOK
Reprodução
Esse é um dos recursos que, surpreendentemente, mais tem demorado para ser implementado. Há mais de um ano que o site WABetaInfo
identificou os indícios de que a função estava
chegando em elementos ainda inativos da interface, acessíveis apenas “hackeando” o aplicativo. De lá para cá, o Facebook já confirmou que
eles estão chegando durante a conferência F8, o
que pode vir a acelerar o lançamento, mas até
o momento não há uma previsão concreta nem
de quanto as figurinhas chegarão à plataforma.
Nem mesmo os usuários do beta têm acesso aos
stickers ainda.
Aviso de spam
Praticamente todas as semanas o JORNAL
DO ONIBUS recebe um novo alerta de golpes
rodando os grupos do WhatsApp, contando com
a ingenuidade dos usuários para se espalhar,
muitas vezes atingindo milhares de pessoas em

WhatsApp não informa qual é o novo limite, mas
indicou que o número pode variar de país para
país. Na Índia, por exemplo, usuários só poderão
encaminhar uma mensagem para até cinco outras
conversas de cada vez.

poucas horas. O aplicativo começou a combater
essa prática com um alerta de que o link compartilhado é suspeito.
Agora, quando o app perceber um comportamento malicioso de um link, a mensagem virá
acompanhada de um aviso vermelho bem destacado. Ainda ficará a critério do usuário se ele
quer clicar ou não, mas ao menos ele será informado de que o acesso é arriscado.
Limite de compartilhamento
Outro problema que o WhatsApp enfrentou
nos últimos tempos é o compartilhamento desenfreado de boatos, que chegou a alimentar um
surto de linchamentos na Índia. Diante da proximidade de eleições em várias partes do mundo
e do risco político representado por esse tipo de
conteúdo, a empresa começou a limitar o encaminhamento de publicações na plataforma. O

Esconda as fotos do WhatsApp da sua galeria
Se você usa Android, já pode ter ficado incomodado quando imagens que você recebe em
grupos ou em conversas privadas começaram
a se infiltrar na galeria do seu celular. No iOS,
o ajuste era simples, bastando mexer em uma
configuração no aplicativo de Ajustes. No Android, porém, o ajuste requeria um aplicativo de
gerenciamento de arquivos externo para criar um
arquivo em branco em uma pasta do sistema, o
que é trabalho demais. Felizmente, o WhatsApp
começou a implementar uma opção para que isso
possa ser feito diretamente pela interface do aplicativo. A função ainda é limitada aos usuários da
versão beta, e ainda não há previsão de quando
ela será habilitada para o público comum.
Chamadas em grupo
Outro recurso que já foi confirmado pelo
WhatsApp, mas que poucos conseguiram experimentar até o momento. O aplicativo permitirá que
grupos de até quatro pessoas façam chamadas de
voz ou de vídeo por meio da plataforma, com a
vantagem da criptografia de ponta-a-ponta que é
uma característica do aplicativo. A função já está
totalmente ativa para os usuários da versão beta;
o público comum, no entanto, pode ser convidado
a participar de uma chamada coletiva, mas ainda
não pode convidar pessoas a participarem.

ATÉ 80 REAIS
Claro: O site da empresa anuncia o plano
de 6 GB por R$ 75, mas isso só pode ser obtido
para quem fizer a portabilidade do número para
a Claro. Neste caso, o pacote seria de R$ 12,50
por gigabyte. Para os outros, o pacote é de apenas
5 GB, ou um custo de R$ 15 por giga. O pacote
inclui ligações, SMS e WhatsApp ilimitado.
TIM: As opções da TIM são restritas nesta
faixa de preço. O único plano pode variar entre
3,5 GB a 5 GB por R$ 60, graças a um bônus
temporário de um ano, que acrescenta 1 GB ao
pacote e um outro benefício de 500 MB para
quem optar pela conta digital. Neste caso, o pacote pode variar entre R$ 12, R$ 15 ou R$ 17,5 por
GB. O pacote oferece ligações e SMS ilimitados,
além de aplicativos como WhatsApp, Facebook
Messenger, Telegram, Waze e EasyTaxi sem
consumir a franquia.
Vivo: O plano da Vivo que melhor se encaixa
nesta categoria oferece 4,5 GB, sendo que esses
500 MB são voltados para quem optar por receber a conta digital, custando R$ 75. Isso resulta
em um custo de R$ 16,66 por gigabyte, o que
está acima dos outros planos mencionados aqui.
O pacote inclui chamadas e SMS ilimitados e
WhatsApp sem consumir franquia para envio de
mensagens, fotos e vídeos.
Oi: Novamente a Oi se destacou em relação
aos pacotes oferecidos pela concorrência, com
um plano-base de 6 GB mensais por R$ 60 mensais, ou R$ 10 por gigabyte. O pacote continua
simples: ligações ilimitadas e 1.500 mensagens
SMS por mês, sem oferecer algum aplicativo
como o WhatsApp sem consumir a franquia.

Mais uma gigante chinesa
de celulares está a caminho
da América Latina.

Em breve, celulares da fabricante chinesa
Oppo vão poder ser comprados com mais facilidade no Brasil. A empresa prepara a abertura
de uma loja no Paraguai e prevê a distribuição de
dispositivos importados para a América Latina,
incluindo o mercado brasileiro.
Empresários brasileiros estão por trás da chegada da empresa ao mercado latino-americano.
Uma loja oficial da fabricante chinesa será aberta
em Ciudad del Este, na divisa do Paraguai com
o Brasil, entre o inicio deste mês de agosto e setembro.
A ideia é que, a partir das instalações paraguaias, dispositivos da marca sejam distribuídos
para o restante do continente, explicou Salém
Mata, que vai atuar como presidente da Oppo na
América Latina, ao site Tudo Celular.
Seis modelos de celulares devem ser vendidos por lá, incluindo o recém-lançado Find
X com câmera retrátil. Os outros aparelhos são
o A71K, A83, F7, F5 Youth e R11, que podem
receber nomes diferentes quando lançados por
aqui. O pedido de homologação pela Anatel já
está em andamento, mas ainda não há previsão
de preço para os dispositivos.
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Rio Preto investe e melhora Saúde Pública para os munícipes.
A Prefeitura e a Secretaria Municipal
de Saúde de Rio Preto estão divulgando um
expressivo balanço sobre as atividades do
setor e a ampliação de equipes e dos serviços
prestados à população entre 2017 e 2018. O
levantamento foi feito pelo Fundo Municipal
de Saúde. Por exemplo, na área de Estratégia
de Saúde da Família, havia 40 equipes no ano
passado e, neste ano, já são 58. Da mesma
forma, as ações de prevenção e promoção da
Saúde cresceram 48% na comparação entre
os primeiros quadrimestres, passando de
6.947 para 10.315 ações.
A implementação do Complexo Pró
Saúde, na avenida Philadelpho Gouvea Neto,
também permitiu avanços significativos. Por
exemplo, o serviço de ecocardiograma teve
um salto de 144% nos exames realizados,
indo de 1.441, no primeiro quadrimestre
de 2017, para 3.228, no mesmo período
de 2018. O atendimento de endoscopia
apresentou um dos crescimentos mais
expressivos, de 720%, indo de 294 nos
quatro primeiros meses do ano passado,
para 2.412 exames neste ano, no período.
Os exames de ultrassom no Complexo Pró
Saúde saltaram de 4.869 para 13.027, na
comparação dos quadrimestres, ou seja, um
aumento de 167%.
A mesma comparação revela que
as pequenas cirurgias, no Complexo,
cresceram 272%, passando de 6.944 para
15.446. As ações efetuadas no Hospital Dia,
ou seja, exames de radiologia (que pularam
de 7.395 para 13.182), ultrassom (de 4.869
para 13.027), exames cardiológicos (de
1.318 para 3.228), pequenas cirurgias

(6.944 para 15.446) e exames endoscópios
(de 294 para 2.412), totalizaram 26.474
exames e procedimentos a mais, neste
ano, em relação ao primeiro quadrimestre
2017, num crescimento médio de 127%.
Em abril de 2017, Prefeitura e Secretaria
Municipal de Saúde inauguraram o Centro
de Atenção Especial à Saúde do Idoso
(CAESI), com quatro geriatras e uma
equipe multiprofissional, que agendam 250
consultas de geriatria por mês.
Já as consultas médicas especializadas,
na comparação entre os dois primeiros
quadrimestres, cresceram 14%, de 59.494
para 67.701 consultas. Um mutirão realizado
entre maio e outubro de 2017 foi decisivo
para reduzir a fila de consultas e exames, ao
realizar 28.104 consultas e 22.247 exames

naquele período. Prosseguindo com seu
projeto de ampliação da atenção na Saúde,
Prefeitura e Secretaria investiram também
no Centro Especializado em Reabilitação
(CER-II), voltado à reabilitação física e
intelectual dos pacientes, com a contratação
de mais sete profissionais. O Banco de Leite
Humano de Rio Preto passou na contar com
uma unidade móvel em abril de 2017. E o
atendimento das UTIs neonatais teve um
aumento de 60% para 100%.
A urgência e emergência da Secretaria
de Saúde criou uma equipe de pediatria
na UPA Tangará, que não dispunha dessa
atenção em 2017, e até maio de 2018 já havia
realizado 5.734 atendimentos pediátricos de
emergência na unidade. Foram contratados
cinco médicos plantonistas com atuação

Piracicaba prossegue com a Blitz educativa
referente a Campanha de Trânsito.

Organizada pela Secretaria Municipal de
Trânsito de Transportes (Semuttran), prossegue
na cidade de Piracicaba a “Blitz Educativa”. A
ação contou com o apoio da Via Ágil, Tiro de
Guerra e Guarda Cívil.
Na “blitz” são entregues aos motoristas
que passam pelas principais ruas e avenidas

panfletos com orientações sobre a importância
de se respeitar as leis de trânsito com foco no
problema da mistura de bebida com direção, e
a falta de respeito a faixa de pedestre e as leis
de trânsito.
Dando continuidade ao projeto de reforma de
50 unidades de abrigos de ônibus, a Semuttran

(Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes)
entregou mais 5 abrigos do tipo estação de conexão, que já estão instalados em toda extensão
da avenida Cássio Paschoal Padovani, região do
bairro Morumbi.
O trabalho teve início em novembro de 2017,
com previsão de término para 12 meses, ou seja,
estão sendo reformadas 4 unidades mensalmente,
e até o fechamento desta edição do JORNAL DO
ONIBUS, 34 já haviam sido concluídas.
A reforma consiste em desmontagem de todo
equipamento, limpeza das peças, remoção da
pintura antiga e uma nova pintura completa. As
chapas de policarbonato são totalmente trocadas
pelo mesmo material, mas na cor transparente,
com intuito de proporcionar mais segurança aos
usuários do transporte coletivo. Ao todo a Prefeitura de Piracicaba irá trocar mais de 300 abrigos
de ônibus para melhor acolher os usuários do
transporte coletivo do municipio.
A campanha “A Culpa é Sua” que complementa o projeto, continua nos próximos meses
com várias ações que estão sendo planejadas
pela Semuttran. “Não podemos parar. O alerta precisa ser constante, já estamos fechando
várias ações de conscientização”, garantiu o
agente de trânsito, Ricardo Piton. A campanha,
que conta com o apoio de várias entidades municipais será finalizada na Semana Nacional do
Trânsito, que acontece entre os dias 18 a 25 de
setembro/2018.

em 540 horas mensais. Da mesma forma,
foram iniciados atendimentos de ortopedia
nas UPAs Jaguaré e Tangará, no segundo
semestre de 2017, e na UPA Norte, a partir
de junho de 2018. Com isso, no primeiro
quadrimestre do ano passado, as populações
do Jaguaré e do Tangará, que não tinham
atenção em ortopedia, receberam 9.013
atendimentos só de janeiro a abril deste ano.
Com investimento nas equipes, o serviço
passou a contar com 15 médicos ortopedistas,
nove técnicos de gesso e cinco biomédicos.
Os serviços de Urgência e Emergência
voltados a pacientes em observação
prolongada foram levados também para as
UPAs Tangará e Jaguaré. Até os primeiros
quatro meses de 2017, não havia esse tipo de
atenção nas duas unidades, mas no mesmo
período de 2018 já foram atendidos 339
pacientes em internação prolongada nessas
UPAs. Uma das consequências desse melhor
atendimento na internação prolongada foi a
redução na transferência, pelo SAMU, dos
pacientes para os hospitais, de 15.819 casos
para 11.722, redução de 25%.
Com ampliação e melhora da atenção
nas UPAs e com um gerenciamento
mais profissional das unidades, aliados
ao crescimento das equipes, registrou-se
uma redução significativa nas horas extras
trabalhadas na Saúde. Foram 16.065 horas
extras a menos na comparação dos dois
primeiros quadrimestres, equivalentes
a 65% menos. Sem duvida um exemplo
a ser seguido por outras cidades, onde a
administração local elencou a saúde como
prioridade de sua gestão.
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Mais agressivo, H1N1 triplica mortes por gripe.
Com o avanço do vírus H1N1, o número
de mortes por gripe neste ano no Brasil quase triplicou em relação ao mesmo período
do ano passado. São 839 vítimas, segundo
dados do Ministério da Saúde, até 14 de
julho. Considerado mais agressivo, o tipo
H1N1 do vírus é o que mais circula no País.
O total de óbitos já é 68% maior do que o
relatado em todo o ano de 2017. O número
de registro de casos de gripe também aumentou: houve alta de 162% ante o mesmo
período do ano passado. De acordo com
especialistas, também é comum haver subnotificação de ocorrências menos graves.
Coordenador de Controle de Doenças da
Secretaria da Saúde de São Paulo, o infectologista Marcos Boulos explica que o tipo
de vírus em circulação no País hoje é mais
agressivo em relação ao que circulou há um
ano. “O H1N1 é mais agressivo. Mata em
todas as idades e o H3N2 (outro tipo de vírus) pega mais em idosos”, diz.
O Estado é o mais afetado. Segundo o
ministério, são 1.702 casos dos 4.680 de
todo o País. E quase 40% das mortes por
gripe no Brasil foram registradas em São
Paulo (320). Nem todos óbitos são de pacientes com pelo menos um fator de risco
(como gravidez, diabete e velhice). Do total
de mortos, um em cada quatro não se encaixa nesses grupos mais vulneráveis.
Para Boulos, é possível que a transmissão tenha queda com a diminuição do frio.
“Mas ainda não começou a cair. Temos níveis altos de transmissão.

Vírus responde por em 2 cada 3 óbitos por influenza no País - são 839 vítimas até 14/07, segundo o último boletim
do Ministério da Saúde
Em Bauru, há um mês morreu o mecâ- poníveis na rede pública protegem contra os
nico Alberto Baroni, de 46 anos, deixando a três subtipos do vírus (H1N1, H3N2 e inmulher, Ângela, e três filhos. “Não dá para fluenza B). O País conseguiu bater a meta de
acreditar. Bastou uma gripe forte e perdi vacinar 90% do público-alvo este ano, após
meu marido.” Na cidade, diz a prefeitura, duas prorrogações da campanha. Mas a cosão 27 casos este ano - a maior parte por bertura vacinal não é homogênea. O CentroH1N1. Das dez mortes, 9 foram por esse -Oeste e o Nordeste foram as únicos regiões
subtipo. Já em Marília, 05 vitimas foram a a atingir a meta. Norte, Sudeste e Sul tiveóbito. Altamente contagiosa, a gripe pode ram as menores coberturas, 86,6%, 86,9% e
ser prevenida com a vacina. As doses dis- 88,6%, respectivamente.

Rio de Janeiro poderá ter serviço
de bicitáxis elétricos em 2019.

Conhecidos também como tuk-tuks, veículos de três rodas são movidos à energia solar e
elétrica, e alcançam velocidade de 30Km/h
O Rio de Janeiro deverá ter bicitáxis a
partir de janeiro de 2019. Esta é a expectativa de início do projeto, que funcionará
com veículos de três rodas que podem transportar de dois a cinco passageiros. Com a
frente de uma bicicleta comum, a traseira
acopla uma cabine. Uma placa de energia
solar garante o reabastecimento do motor
elétrico para ajudar a mover o veículo, que
também funciona só com pedaladas. Os bicitáxis conseguem alcançar a velocidade de
30 Km/h.
O projeto é iniciativa de Michael Link,
australiano radicado no Rio de Janeiro. Para
implantar o projeto ele conta com a parceria da ONG de sustentabilidade Adianto. Os
veículos deverão ser alugados, mesmo for-

mato de operação de cidades como Havana,
em Cuba, Nova Déli, na Índia, e Bangcoc,
na Tailândia.
A ideia é fazer um aplicativo especial
para o serviço, que faria a cobrança das
corridas, nos moldes dos aplicativos Uber e
Cabify. O bicitáxi resulta de conhecimentos
acumulados por Michael Link em outras cidades do mundo. Ele trabalhou em Londres
em uma empresa que alugava triciclos para
transporte de passageiros, e posteriormente
em Hamburgo, na Alemanha, quando contato com uma ONG que coletava e exportava
bicicletas de segunda mão para serem usadas por voluntários na África.
Após esse périplo, o empreendedor
mudou-se para a Namíbia, onde fundou a

Bicycling Empowerment Network, uma
rede de pessoas ligadas à atividades sociais
com foco na comercialização e manutenção
de bicicletas. Após se casar com uma brasileira na Namíbia, Michael mudou-se para o
Brasil em 2012, onde o trânsito caótico da
cidade o levou a ter a ideia do bicitáxi, um
veículo de transporte seguro, não poluente,
divertido e, acima de tudo, que pode gerar
empregos.
Preocupado com a qualidade e seriedade do serviço, no entanto, Michael Link
quer organizar a atividade, criando regras e
procedimentos. Em entrevista a imprensa, o
empreendedor afirma que as pessoas interessadas em trabalharem como bicitaxistas
terão que se registrar como microempreendedores individuais e passar por treinamento.
Os bicitáxis cariocas serão de bambu, e
foram fabricados em Xangai ao custo de R$
18 mil cada. O projeto está amparado pela
Lei 5.753, de 2014, que permitiu a circulação de triciclos elétricos para transporte no
município do Rio. Além de prover a cidade
com outra opção de transporte, mais barata
e sustentável, Michael Link mira ainda na
integração com o metrô carioca, com quem
já agendou reuniões. A prefeitura já conhece o projeto, experimentado pela secretária
municipal de Urbanismo, Infraestrutura e
Habitação, Verena Andreatta, durante o
evento Velo-City.

O público das gestantes e das crianças
entre 9 meses e 5 anos é o que mais preocupa. Entre as grávidas do Estado, a cobertura
é de só 70%. Já entre as crianças, é de 79%,
ainda assim abaixo da meta. Na capital paulista, a cobertura é ainda menor: 54,8% entre as gestantes e 58,4% entre as crianças.
No País, esses mesmos grupos não atingiram o objetivo de proteção. O Ministério
da Saúde informou que não estuda retomar
vacinação. A pasta ainda disse ter aplicado,
para o público-alvo, 52 milhões de doses.
Para outros grupos, foi aplicado 2,6 milhões
de doses.
Para Paulo Olzon, infectologista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
a campanha antivacinação atrapalha. “Tem
muita fake news falando de efeitos nocivos
da vacina. Tem uma série de desserviços.”
“Muitos acreditam que, após tomar vacina,
desenvolvem a gripe. Não tem nada a ver”,
diz Zarifa Khoury, da Sociedade Brasileira
de Infectologia. Na rede pública, a vacina é
aplicada para o público prioritário e foi estendida, em algumas cidades, para crianças
entre 5 e 9 anos e adultos entre 50 e 59 anos.
Nos postos de saúde, porém, podem
ser encontradas vacinas remanescentes. O
público prioritário são crianças de 6 meses
até menores de 5 anos, gestantes, puérperas, idosos, indígenas e pessoas com comorbidades. Em alguns municípios, a faixa
etária de quem pode receber a dose foi ampliada para crianças de 5 a 9 anos e adultos
entre 50 e 59 anos.

Os riscos do uso
indiscriminado
de analgésicos
O uso de analgésicos de forma indiscriminada pode gerar consequências sérias, inclusive a dependência. A Sociedade Brasileira de
Cefaleia indica o uso de remédios apenas oito
vezes por mês em casos de dores de cabeça, por
exemplo. Além disso, “o uso cotidiano é problemático porque adia o diagnóstico da causa
da dor”, explicou Paulo Renato da Fonseca,
diretor científico da Sociedade Brasileira de Estudos para a Dor (SBED). Os antitérmicos, que
são utilizados para alívio da gripe, mascaram a
febre, que é um sintoma que indica infecção. Já
os anti-inflamatórios diminuem a quantidade de
sangue que passa pelos ruins, e se excesso pode
causar problemas na diálise, além de aumentar
o risco de alergias.
Conforme explicado por José Oswaldo de
Oliveira Junior, da SBED, quase todo analgésico é capaz de gerar dependência: “O organismo aprende a lidar com a medicação. O efeito
do remédio pode se reduzir com o tempo e,
se suspenso de repente, pode causar sintomas
de abstinência”. Ele ressalta ainda que muitos
casos de abuso do uso de analgésicos vêm de
pacientes com dores crônicas que acabam fazendo automedicação. “Antigamente, você recebia de troco na farmácia algum analgésico.
Mas a automedicação é perigosa. É importante
só fazer o uso de analgésicos sob prescrição, até
os de baixo risco”, disse. Algumas medidas, no
entanto, podem ser tomadas como alternativas
para o alívio das dores, de modo a evitar o uso
abusivo de medicamentos.
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ENTRETENIMENTOS
O QUE VOCE NÃO SABIA:
Você é uma pessoa
curiosa?
Então mate sua
curiosidade agora.
Confira e curta:
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 270m x 270m).
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?

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

Passe esmalte incolor na parte interna de seus anéis.
Assim eles não perderam a cor e nem mancham seus dedos.

Charadas
Por que a loira jogou uma faca dentro de um copo com água ?
R.: Porque ela queria matar a sede.
Qual é o super herói preferido dos gordinhos?
R.: O Super Mercado.
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A CIDADE ERA ASSIM...

COZINHANDO COM ARTE
NHOQUE RECHEADO COM FRANGO E CATUPIRY
• 1 tomate
• Cheiro verde(a gosto)
• Orégano (a gosto)
• Catupiry
• Molho de tomate (da sua preferência)

Hotel São Bento

FOFORICANDO
Wesley Safadão chora ao
comentar briga com a ex por
causa de pensão.

10 artistas brasileiros com
os shows mais buscados
este ano.

INGREDIENTES
• 3 batatas cozidas e espremidas
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 2 e 1/2 xícaras de leite
• 2 colheres (sopa) de manteiga ou
margarina
• 1 ovo
• 2 colheres (sopa) de queijo parmesão
ralado
• Sal a gosto
RECHEIO:
• 1 peito de frango cozido e desfiado
(temperado a seu gosto)
• 1 dente de alho
• 1 cebola

Modo de Preparo
1. Ferva o leite, a manteiga e o sal, depois
acrescente a farinha de uma só vez
2. Sove um pouco e deixe esfriar
3. Com a massa fria acrescente as batatas,o
ovo e o quiejo ralado e sove bastante prove
se esta bom de sal.
RECHEIO:
1. Refogue o alho, a cebola, tomate e
cheiro verde, acrescente o orégano e sal,
coloque o frango desfiado, reserve.
MONTAGEM:
1. Faça bolinhas (tamanho médio) e recheie
com o frango e um pouco de catupiry
2. Feche as bolinhas e coloque na travessa
que irá servir, acrescente um molho de tomate da sua preferência e polvilhe orégano,
queijo parmesão ralado ou mussarela
3. Leve ao forno à 200° pré-aquecido por
20 minutos.

AQUELE ABRAÇO

Cantor falou pela primeira vez sobre o
assunto e deu sua versão dos fatos; ele disse
que faz o melhor pelos filhos e chorou ao
dar sua versão dos fatos
Wesley Safadão se manifestou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo sua
ex, Mileide Mihaile, por conta da pensão do
filho do ex-casal. O cantor gravou um vídeo
nas redes sociais em que chora ao comentar
o assunto. Ele deu alguns detalhes sobre o
processo, que corre em segredo de Justiça, e
se emocionou ao falar que sempre vai fazer
o melhor pelos filhos — além de Yudi, ele é
pai de Ysis, fruto de sua relação com a atual
mulher, Thyane Dantas
— Em 2012, com o fim da minha união
estável, todas as minhas obrigações foram
definidas pela Justiça, inclusive a pensão.
Em 2015, quando graças a Deus minha vida
começou a mudar, além do acordo sobre
a pensão, eu passei a oferecer um valor a
mais, além de tantos outros pedidos. Então
quero deixar bem claro que não foram só
10 salários mínimos. A única coisa que eu
quero é que tudo isso seja regularizado, eu
nunca vou deixar faltar nada para meus filhos. Hoje, graças a Deus, eu trabalho muito
pra dar o melhor pra eles tudo que eu tenho
é deles, tudo. E eu trabalho pra isso.
O cantor também disse que está sendo
injustiçado ao ser julgado por muitos por
conta da polêmica e se defendeu dizendo
que “todos os dias tenta exercer o papel de
pai com o maior amor do mundo”.

Balanço aponta que Chico Buarque é o
músico que mais vendeu ingressos para
shows de 2018 até o momento
São Paulo – Chico Buarque, Maria Bethânia e Roberto Carlos são os três artistasnacionais que mais venderam ingressos
para seus shows em 2018 até agora, segundo dados da StubHub, uma das mais populares plataformas de venda de ingressos do
mundo. Com a agenda lotada, Chico Buarque lidera o ranking e é um dos músicos que
mais atrai o público jovem. De acordo com
a StubHub, 43% dos ingressos do cantor
são destinados a pessoas com até 34 anos
de idade. Maria Bethânia, que ocupa a segunda posição na lista, foi a artista brasileira
que mais vendeu ingressos para os shows do
primeiro trimestre do ano. O levantamento
da StubHub considera os shows que já aconteceram e que ainda vão acontecer ao longo
de 2018. Confira a seguir os 10 artistas que
mais venderam ingressos até o momento:
Posição Artista
01 - Chico Buarque
02 - Maria Bethânia
03 - Roberto Carlos
04 - Nando Reis
05 - Jota Quest
06 - Tribalistas
07 - O Rappa
08 - Paralamas do Sucesso
09 - Milton Nascimento
10 - Simone e Ivan Lins

Antonio Junior

Cris Ragazzi Evangelista

Darlene Spila

Erli Sanches

Marcio Magalhaes

Valter Capel

