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Empresa Circular de Marília cobra da Prefeitura
Municipal e outras empresas 30 milhões de reais.

Audiência de instrução acontece nesta terça feira e, pode começar um novo embrólio envolvendo o tão criticado sistema de transporte
coletivo do município. Pág. 03

Prefeitura de Ourinhos
implanta programa para
entregar remédios em casa.

Prefeito Lucas Pocay lançou o
programa “Remédio em Casa”, mais
uma ação dentro do setor da Saúde
para promover a humanização no
atendimento da população partir deste
mês de setembro. Pág. 09

Pesquisa indica que 16
Jornal do Ônibus apresenta
milhões
de brasileiros vivem
pesquisa que aponta os
sem
nenhum dente.
05 melhores celulares do
Brasil no momento.

A Em meio a uma explosão de diversas
marcas e modelos, o J.Onibus trás
nesta edição uma pesquisa que aponta
os melhores celulares do momento no
mercado. Pág. 08

A pesquisa ressalta ainda que 16 milhões
de brasileiros vivem sem nenhum dente e
41,5% das pessoas com mais de 60 anos já
perderam todos. Pág. 10
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GOTAS DE FÉ.

O voto no oceano

Você confiaria sua
vida à alguém?
“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia
Nele, e Ele tudo fará” Salmo 37:5
Para quem já atingiu a idade para ser independente, tomar decisões, responder por si mesmo, não precisar dar explicação do que fazer
ou deixar de fazer a ninguém, de repente ter de
aprender novamente a confiar sua vida, suas vontades a alguém, não é uma tarefa muito fácil.
Gosto de comparar isso como uma criança
que entra com seu pai em um ônibus e no trajeto
pega no sono sem se preocupar com o momento
de desembarcar, porque confia que ao chegar no
destino, o pai não irá esquecê-la e nem tão pouco
abandoná-la.
Davi nos deixa um conselho tão tremendo,
que tem o poder de transformar nossa vida, e
nos dar resposta às diferentes situações que podemos enfrentar no nosso dia a dia. Quando ele
diz no Salmo 37:05 “Entrega o teu caminho ao
Senhor; confia Nele, e Ele tudo fará”, não estava
dizendo para entregarmos a Ele o nosso caminho
e ficarmos parados esperando algo sobrenatural
acontecer. O texto diz: “Entrega o teu caminho”,
ou seja, o caminho é teu. Se for teu o caminho,
você tem que percorrê-lo, não há como fugir disso, ninguém pode fazer por você. Se não trilhar o
caminho não chegará a sua tão almejada vitória.
Esse Entregar que Davi nos fala, se traduz
em confiar. Precisamos aprender a confiar em
Deus, seja qual o for os obstáculos que venhamos
a encontrar em nosso caminho.
No Salmo 23:04 o mesmo Davi declara:
“Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da
morte, não temeria mal algum, porque tu estás
comigo; a tua vara e teu cajado me consolam”.
Confiar que Deus esta do nosso lado, e que luta
conosco nas batalhas é o segredo para irmos em
frente e lutarmos, não importando o que iremos
encontrar pelo caminho.
Permaneçamos firmes na palavra de Deus,
que é vida e força para nós em tempos tão conturbados, e Ele nos prometeu que seria conosco,
até a consumação dos séculos. Mt 28:20
Oremos: Pai eterno, entrego meu caminho
a ti e creio que estás comigo, e nada me abalará,
mesmo que situações contrarias se levantem contra mim, permanecerei firmado na tua palavra.
Contigo no meu caminho, alcançarei a vitória em
nome de Jesus. Amém!
Comunidade Evangélica Casa de Oração
Cristo Vivo
Rua:Pernambuco 640- Bairro Bansato
Próximo ( abaixo ) ao Largo do Sapo.

A Justiça Eleitoral restringiu, ao longo
dos anos, a possibilidade de propaganda de
candidatos e mais recentemente encurtou
muito o tempo da campanha eleitoral. Ao
mesmo tempo, a internet e as redes sociais
ficaram acessíveis a todos. Marqueteiros e
experts chegaram à conclusão que seria o
meio mais fácil e barato de chegar aos eleitores. O problema é que todos tiveram esta
mesma ideia ao mesmo tempo.
A internet pode ser comparada a um
oceano. É preciso procurar muito algum
conteúdo para ter acesso a ele. Nas redes
sociais, as brigas com amigos em função da
política tornaram-se comuns, o que tornou
os usuários arredios a conteúdos indeseja-

dos. Ou seja, se algum candidato “ousar” invadir a linha do tempo de alguém, a reação
tende a ser mais negativa do que um voto
conquistado.
A teoria dos experts é que pelo menos
este método torna o nome do candidato
“conhecido” dos eleitores. No entanto, “conhecer” um candidato não significa voto. O
resultado desta eleição deve ser um interessante objeto de estudo. A perspectiva que
até então poderia ser tido como a “Eureka”
de votos, pode não surtir o efeito. Nada melhor do que o tradicional trio infalível; Saliva, Suor e Sola de sapato (desde que, você
tenha serviço prestado e, não esteja com nenhuma pendência com o povo, senão...)
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IN FOCO

Empresa Circular cobra 30 milhões de indenizações.
Audiência é na próxima Terca feira ( 11-09 ).

Está agendada para a próxima terça
feira, dia 11, por determinação do Juiz
da Vara da Fazenda Pública de Marília,
Drº Walmir Idalêncio dos Santos Cruz,
a audiência de instrução e julgamento
no processo onde a desativada Empresa
Circular de Marília cobra da Prefeitura
de Marília e das Empresas Grande Marília e Sorriso de Marília, R$ 30 milhões
de indenização por danos materiais e
morais.
Esta ação foi movida pela Empresa
Circular em 2014, após o fim do monopólio da empresa no transporte coletivo
urbano em Marília, que durou quase 06
décadas. A partir de 18 de maio daquele
ano, começou o “monopólio dividido”
das empresas Grande Marília e Sorriso
de Marília, que venceram a licitação para
o serviço, em novembro de 2011 e “dividiram” a cidade em duas regiões (norte
e sul) cobrando os mesmos valores de
tarifas ( embora, com linhas diferentes).
Os donos da antiga Circular, que enfrentou uma avalanche de ações trabalhistas e
dívidas de cerca de R$ 12 milhões, após
sua desativação, solicitaram a concessão
de justiça gratuita no processo, que lhes foi
negada, mas, o Tribunal de Justiça acabou
concedendo o benefício.

A Circular alegou na ação, “incontáveis
ilegalidades” no processo licitatório (iniciado em 2010) e demandas judiciais. Citou
que “um dia antes de as novas concessionárias assumirem a operação do transporte
coletivo, o Tribunal de Justiça suspendeu
os certames licitatórios, em julgamento do

agravo de instrumento” e que “as empresas
não poderiam começar a operar no dia 18 de
maio de 2013, haja vista que seus contratos
resultaram de certame suspenso”.
Afirmou ainda “que jamais houve decisão judicial revogando ou suspendendo a liminar de agravo de instrumento do membro

do Ministério Público, restando demonstrada que a entrada em operação das empresas, determinada por ato do chefe do
executivo, sobreveio de forma ilícita”.
A Circular argumenta que “a suspensão abrupta dos seus serviços, causou o encerramento de suas atividades,
causando-lhe enormes prejuízos”. Na
ação, também mencionou e solicitou
documentos sobre procedimentos penais investigatórios, envolvendo as
duas empresas corrés (Grande Marília
e Sorriso de Marília), bem como os
grupos familiares CONSTANTINO e
GULIN, junto ao GAECO do Estado do
Paraná e à Justiça Federal de Curitiba,
Foz do Iguaçu e Brasília). É importante
lembrar que, após a desativação, cerca de 600 ex-funcionários da Empresa Circular ingressaram com ações na
Justiça do Trabalho, cobrando salários
e pagamentos de direitos. As ações se
arrastam e pelo menos 20 beneficiários
já faleceram desde o início das demandas. A
garagem da Circular (na Rua Osvaldo Cruz)
já foi colocada em leilão (valor em torno
de R$ 6 milhões), mas os resultados foram
infrutíferos. Outros bens da empresa, como
a frota de ônibus, seguem bloqueados para
pagamentos de trabalhadores e credores.

Com regras rígidas,
propaganda eleitoral segue
tentando convencer eleitor.

Em vigor desde o dia 16 de agosto, está
vigorando a propaganda eleitoral. Pela legislação, as regras são rígidas e claras - exigem menos barulho e obediência a horários
e normas. A propaganda eleitoral na internet é permitida desde que não seja paga. Os
diretórios partidários deverão instalar nas
sedes serviços telefônicos para atender aos
eleitores.
Os partidos e as coligações só poderão
utilizar alto-falantes ou amplificadores de

som, nas suas sedes
ou em veículos, das 8h
às 22 horas. O horário
para o uso de aparelhagem de sonorização
fixa é mais flexível das
8h à meia-noite, podendo ser prorrogado
por mais duas horas
quando se tratar de comício de encerramento
de campanha.
Até 6 de outubro,
os partidos e coligações poderão distribuir
material gráfico, promover caminhada, carreata, passeata ou utilizar carro de som pelas ruas para divulgar jingles e mensagens
de candidatos. Um dia antes, em 5 de outubro, será permitida a divulgação paga, na
imprensa escrita, e a reprodução, na internet, do jornal impresso, de até dez anúncios
de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço
máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de
página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto)
de página de revista ou tabloide.

Cornetadas
do dedão

Quem ganha com a
disputa entre TAXISTAS
E UBER???
Quem está mais bem
preparado para assumir
na assembleia legislativo
e no congresso???
Qual o candidato de fora
a obter maior votação na
terrinha???
Qual a área mais crítica
de Marília hoje???
Qual partido político
ficará em situação difícil
após a eleição???
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PRIMEIRA PARADA
Impasse entre Prefeitura e empresas trava pauta para o acordo
coletivo 2018/2019. Sindicato lamenta, e vai à luta.

Após reunião infrutífera ocorrida entre
dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores
em Transportes Rodoviários e urbanos de
Marília e Região e os representantes das
empresas Grande Marília e Sorriso de Marília, o Presidente José Aparecido de Almeida
divulgou nota publica lamentando a posição
das empresas devido ao entrave de reajuste de tarifa com a Prefeitura municipal. É
importante lembrar que, em reunião anterior
as empresas haviam aceitado verbalmente
um reajuste de 1,69% nos salários + PLR
+ R$250,00 de ticket mensal, no entanto,
como não conseguiram na justiça o aumento
nas passagens do transporte coletivo, recuaram em nova rodada de negociação ocorrida
no ultimo dia 17 de agosto. A posição da
empresa foi apenas de um reajuste de 1.69%

para o ticket, passando o mesmo para o
valor de R$233,00
sem condições para
qualquer outra reivindicação dos funcionários.
O processo já se estende desde maio,
sendo, portanto um direito dos trabalhadores. “ Eles estão no seu pleno direito de
negociação da data base que, já deveria ter
ocorrido devido a coerência das propostas
apresentadas”, declarou José Aparecido.
Devido ao posicionamento negativo das
empresas, o departamento jurídico do Sindicato solicitou a mediação junto ao Ministério do Trabalho, onde se espera um parecer favorável para todos os funcionários. O

Empresas de ônibus
são condenadas em 1ª
instância a pagar dupla
função dos motoristas.

presidente lamentou o entrave entre as partes
e destacou a importância da união de todos
na luta pelo bem comum; “ lamentamos esse
fogo cruzado entre a prefeitura e as empresas
que, sacrificam não só o usuário do transporte
coletivo, como também os funcionários. Em
um momento como esse, a união é de fundamental importância para a luta de nossos
direitos. O Sindicato existe justamente para
isso, ser o instrumento de batalha em prol do
trabalhador e, assim o faremos” finalizou.

Conforme o publicado em nossa edição de Junho ( ed. 22),
a batalha juridica do
sindicato teve sua origem em 2016 e, após
a audiência de instrução ocorrida em maio
ultimo e as devidas manifestações, o Juiz substituto Marcos Roberto Wolfgang acolheu em parte a
reivindicação sindical que era a recontratação de
todos os cobradores dispensados pelas empresas
ou um acréscim de 50% sobre os salários dos motoristas pelo exercicio da dupla função.
Em sentença assinada no ultimo dia 30 de
agosto, o juiz fixou o indice em 20%, que deverá
ser calculado sobre o salário base do motorista.
Pelo determinado, O novo valor deve ser calculado a partir da data em que “cada motorista
passou a conduzir o veículo sem o auxílio de um
cobrador”, incidindo ainda sobre férias + 1/3, 13º
salários, horas extras e adicional noturno, FGTS
e todos os seus reflexos. Além da condenação,
foi determinado um prazo de 30 dias a contar do
trânsito em julgado da ação (após esgotarem todos os recursos e sendo mantida essa decisão), as
empresas acrescentem os 20% a mais na folha de
salários dos motoristas, “sob pena de multa diária
de R$ 500, em relação a cada empregado prejudicado”. Convem lembrar que, a decisão não é de
cumprimento imediato porque cabem recursos de
ambas as partes.

Horários Ônibus Intermunicipal / Marilia - Bauru
MARÍLIA (saída)

BAURU (chegada)

11:00
16:30
18:20
21:45

12:30
18:00
19:45
23:15

Horários Ônibus Intermunicipal / Marilia - Ribeirão Preto
MARÍLIA (saída)

RIBEIRÃO PRETO (chegada)

02:30
12:45
16:30
19:15
23:45

09:45
17:45
22:15
23:59
04:00

0023 - Argolo Ferrão (AMTU)
Dias Úteis
BAIRRO
05:55
10:35
16:35
20:55

06:35
11:35
16:55
21:55

06:55
12:35
17:35
22:55

07:35
13:35
17:55

TERMINAL
07:55
14:35
18:35

08:35
15:35
18:55

09:35
15:55
19:55

06:02
11:02
16:22
21:22

06:22
12:02
17:02
22:22

07:02
13:02
17:22
23:22

07:22
14:02
18:02

08:02
15:02
18:22

09:02
15:22
19:22

10:02
16:02
20:22
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ACONTECE MARÍLIA

Otica veja comemora 33 anos
de bons serviços prestados.

Fundada em 09 de setembro de 1985 pelos Profissionais Gilmar Tamião Monteiro
e Amadeu Barbaroto Filho, a Ótica Veja
não só evoluiu no tempo com investimentos
tecnológicos e em material humano, como
também, desponta hoje como uma das mais
conceituadas de Marília e de toda a nossa
região. São mais de três décadas no mesmo
endereço (Nove de Julho,1139) e ainda mais
duas lojas, sendo uma no Marília Shopping
e a outra no Esmeralda Shopping (ambas,
desde o inicio dos respectivos empreendimentos). Gilmar se emociona ao lembrar-se
do inicio com uma pequena loja, onde ao
lado do sócio Amadeu dava os primeiros
passos para alavancar as colunas da super
conceituada ótica.
Em meio a pouca concorrência, procurava o diferencial no atendimento e na
experiência de ambos. “nos dias de hoje, o
segredo do sucesso continua o mesmo, ou
seja, mantendo a tradição do bom atendimento e o investimento em tecnologia de
ponta, inclusive com os melhores equipamentos a nível mundial com exclusividade
no interior paulista para a fabricação (citando o Mr. Blue), além claro de mão de obra
altamente qualificada” declarou Gilmar.
Questionados sobre a grande quantidade de
lojas do segmento, Amadeu, destacou que a
concorrência é saudável; “ quem ganha com
isso é o consumidor, que vai a primeira vez,
e só vai retornar se realmente o óculos for
bom pra ele, se tiver uma boa assistência
e assim por diante. Ótica não é tudo igual,
não basta ter uma loja bonita, propaganda
ou nome, se faz necessário todo um conjunto que acabe resultando na qualidade,
no produto personalizado para cada um, e
no melhor preço, levando o cliente a procurar uma Ótica de verdade, e, neste caso
nos colocamos a disposição para avaliação
do consumidor” afirmou ele. Nossa reportagem levantou uma grande questão hoje em
dia que é o mercado clandestino de óculos

realizado em farmácias, postos de combustíveis, bancas, óticas ambulantes e outros
estabelecimentos sem quaisquer critérios
e, com falsas ou até nenhuma orientação ao
consumidor. Gilmar alertou para os riscos
que, acabam até prejudicando a visão do
cliente; “nesse caso as lentes destes óculos
são como um efeito lupa para ambas visões,
sendo que o grau de cada visão pode variar
em muito, provocando assim uma perda irreparável, pois existe uma diferença entre
correção e aumento do campo de visão. Por
esta razão, a necessidade de se procurar um
oftalmologista de confiança que, com toda
certeza vai indicar também uma Ótica segura “ declarou. Os sócios finalizaram agradecendo a todos os seus clientes e também a
uma grande gama de oftalmologistas, onde
gozam de um grande conceito e confiança
justamente pelos serviços prestados aos
próprios e a seus clientes ao longo de todos

esses anos, sempre priorizando comercializar produtos de procedência, originais e
até importados. Ainda em setembro, além
do Aniversário, temos também o mês do
consumidor, e a Ótica veja está com uma
superpromoção para seus clientes, aproveite e visite uma das três lojas, onde VOCÊ
VAI ENCONTRAR TUDO PARA SEUS
OLHOS com compras parceladas no cartão.
A Direção do Jornal do Ônibus se congratula com os proprietários e funcionários desta
que é uma das mais queridas loja do comércio Mariliense.
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Compre no Comércio Local, valorize sua cidade!
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Compre no Comércio Local, valorize sua cidade!
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DESTAQUE

Top 5: conheça os melhores celulares do Brasil no momento.
nhum celular Android, pela forma que o ecossistema funciona. O aparelho tem uma das melhores
câmeras do mercado, com destaque para o modo
como as duas lentes traseiras conseguem trabalhar em conjunto no que a Apple chama de Modo
Retrato, que consegue destacar o objeto da foto
do plano de fundo, criando um efeito que se aproxima com o resultado obtido com cliques de câmeras muito mais avançadas. Mas se o iPhone é
tão bom, por que ele não está em primeiro? O design dele é repetitivo, com duas outras gerações
anteriores tendo exatamente a mesma aparência,
e a ausência de entrada de fone de ouvido ainda
pesa contra o aparelho.

O mercado brasileiro de celulares não é tão
movimentado quanto o que vemos no exterior,
com vários dos lançamentos mais interessantes
simplesmente ignorando o nosso país. No entanto, isso não significa que não haja smartphones
interessantes nas lojas nacionais. A seguir estão
os celulares que provam que existem bons celulares. A lista foi organizada em ordem crescente
de recomendação.
5º lugar: Moto Z2 Play
O mais novo intermediário premium da Motorola é uma ameaça séria a vários tops de linha.
Com um processador Snapdragon 626, ele se
destaca de outros modelos de sua categoria, além
de ter também 4 GB de RAM, o que normalmente só é encontrado em aparelhos de preço mais
avançado. Além do desempenho de alto nível,
sua câmera é de alto nível e capaz de fotografar
com alta qualidade mesmo em ambientes escuros, deixando apenas a desejar diante de tops de
linha pelo fato de que seu obturador pode ser um
pouco lento. O modelo também conta com os
Moto Snaps, que adicionam algumas vantagens
a mais se o usuário estiver disposto a pagar por
isso, mas o celular padrão já é bom o bastante
para a maioria.
4º: Moto Z
O Moto Z é basicamente igual ao Moto
Z2 Play e, inclusive, está custando basicamente o mesmo preço se você fizer uma pesquisa
em lojas online. Houve debate na redação do
Olhar Digital sobre qual seria a ordem em que
os dois apareceriam nesta lista. O ponto a favor

do Moto Z2 Play é que ele tem entrada de fones
de ouvido; já a favor do Moto Z está o processador Snapdragon 820, que apesar de ser do ano
passado, ainda é mais poderoso que o 626 do
Z2 Play.
3º LG G6
O novo celular da LG é um dos mais bonitos no mercado, com design refinado e tela que
ocupa praticamente toda a parte frontal do dispositivo, ainda que para isso seja necessário adotar uma proporção peculiar de 18:9, que causa
algum estranhamento e não funciona muito bem
com todos os vídeos ou aplicativos. A combina-

ção do processador Snapdragon 821 com 4 GB
de memória RAM faz com que ele seja também
um dos aparelhos mais poderosos do momento.
O aparelho também se destaca pela câmera dupla, que proporciona alternativas na hora do clique, que permitem um zoom óptico de qualidade
ou uma imagem mais ampla, contando também
com estabilização óptica.
2º iPhone 7 Plus
O iPhone 7 Plus é excelente, com um hardware feito para tirar o máximo de proveito do
software e vice versa, em uma combinação que
provavelmente nunca vai ser alcançada por ne-

1º Galaxy S8
O celular da Samsung é uma combinação
quase perfeita. O S7 já tinha uma câmera excelente, e o S8 trouxe alguns refinamentos. O
hardware também não tem comparação com nenhum Android que está no mercado brasileiro
atualmente, com um processador Exynos de última geração, que equivale ao Snapdragon 835;
o G6 poderia ter igualado, mas apostou no 821
do ano passado. Soma-se a isso o fato de que
o Galaxy S8 tem o visual mais arrojado entre
todos os modelos no mercado atualmente, que
passam a sensação de que o modelo justifica o
alto preço que ele custa. A tela curva e a proporção peculiar de 18,5:9 com um design quase
sem bordas permitem também que o dispositivo
tenha uma tela enorme de alta resolução sem
que o aparelho seja grande, com um aparelho de
5,8 polegadas que pode facilmente ser manuseado com apenas uma mão.

3 tendências das coleções de verão que estão chegando agora nas lojas.
Não tem nada que é mais a cara do verão do
que um look todo em branco. A tendência não é
exatamente novidade, mas está sendo cada vez
mais incorporada no dia a dia das pessoas, e por
isso, tem sido também mais proposta nas coleções das marcas. Na onda dos conjuntinhos, há
diversas opções de tops combinando com calça
ou saia, mas um look em branco total também
fica lindo com peças de diferentes texturas. Veja
na galeria as marcas que apostaram na tendência.
Verde, Amarelo e Tons Terrosos
O verde – especialmente em tom vivo, tipo
verde-bandeira – tem sido visto nos catálogos de
muitas marcas, tanto em looks estampados quanto nos lisos, e até em look total. A cor, que fica
bem para a maioria dos tons de pele, é discreta mas traz uma alegria para os looks de verão.
Já os tons de amarelo, mostarda, telha e outras
variações dessas cores quentes já estão em alta
desde o verão passado, mas se depender das coleções do verão 2019 vão permanecer sendo vistos
nas ruas. Essa paleta é, também, a cara da metade
mais quente do ano, mas fica linda sendo usada
nos dias frios, por isso a tendência pode ir pra rua
já, nem precisa esperar o verão chegar.

O inverno já está nos seus últimos dias e,
com o inicio do mês de setembro começam a
pipocar nas araras das lojas as novas coleções
de verão. Para 2019, as propostas de verão incluem um visual elegante, com poucas estampas
e muitas cores tropicais, que trazem um ar de
brasilidade chique para as produções. É o mo-

mento em que começamos a ver, na prática, as
tendências que foram sugeridas na passarela. E é
uma questão de tempo para sabermos se vão ou
não pegar. Nas coleções do verão 2019, algumas
trends foram bem recorrentes em diversos looks,
sinalizando que aí vêm produções com grande
potencial de usarmos e vermos bastante por aí no

verão. E o melhor é que grande parte delas já dá
pra ser aplicada nesse momento, se empolgou?
Confira o que está em alta, descubra o que você
pode usar já e se prepare para as compras. Confira algumas dessas trends abaixo!
Branco Total

Poás, Listras e Grafismos
As estampas, nestas coleções de verão 2019,
estão mais conservadoras! Os looks lisos vêm
dominando as passarelas, mas quem gosta de
uma estampa vai poder investir em algumas mais
clássicas, como as listras – sobretudo as multicoloridas – e os poás. Quem ama uma pegada tropical pode apostar nas cores da vez com estampas
mais gráficas, que estão em alta no momento. Os
grafismos das nossas marcas não deixam de ter
um toque de brasilidade e dão uma bossa mesmo
aos looks mais básicos.
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ACONTECE INTERIOR

Novo programa da Prefeitura de
Ourinhos vai entregar remédio em casa.
Dando continuidade as melhorias na
saúde de Ourinhos, o Prefeito Lucas Pocay
lançou o programa “Remédio em Casa”,
mais uma ação dentro do setor da Saúde para
promover a humanização no atendimento da
população. A partir deste mês de setembro,
58 pacientes acamados atendidos por 5 PSFs
(Postos de Saúde da Família) do município
passam a receber em suas residências, todos
os meses, medicamentos para tratamento de
hipertensão e diabetes. A ideia é, no futuro,
estender o projeto para os demais Postos de
Saúde de Ourinhos. Os agentes comunitários
que farão a entrega dos remédios serão
treinados pela Secretaria Municipal da
Saúde.
“É bom ressaltar que a entrega gratuita
e em domicílio vai atender os pacientes
acamados que são atendidos pela rede
municipal da Saúde. O programa não se
aplica a medicamentos de alto custo ou da
farmácia popular. Esse projeto piloto será
bem conduzido e analisado porque a intenção
é estender para outras unidades da Saúde”,
declara a Secretária da Saúde Cássia Palhas.

Prefeitura de Jahu prossegue
com o mutirão de cirurgias
de catarata.

A Prefeitura de Jahu, por meio da Secretaria de Saúde, está dando continuidade ao grande
mutirão de cirurgias de catarata através de um
recurso repassado ao município via emenda parlamentar no valor de R$ 198.000,00 que, contempla a realização de 258 cirurgias de catarata.
Para o sucesso do Projeto, a Prefeitura firmou
parceria com a Santa Casa para realização dos
procedimentos. “Estamos anunciando desenvolvendo um projeto do município sobre cirurgias
eletivas, especificamente, cirurgias de catarata.
Estamos liberando 258 cirurgias no município
para início deste mês de setembro. e providenciando mais 200 cirurgias até o final do ano. O
convênio com a Santa Casa já está assinado”.
O objetivo é realizar 65 cirurgias por mês,
dentro do prazo de quatro meses, com previsão
de início a partir do próximo dia 17 de setembro.
“O agendamento dos pacientes será através da
lista, em posse da Santa Casa. Tanto os pacien-

tes que protocolaram
pedido no Centro de
Atendimento Oftalmológico da Secretaria de Saúde, ou no
SUS ou no Ambulatório de Oftalmologia da Santa Casa,
todos foram incluídos na lista e serão
atendidos seguindo
critério das cirurgias
eletivas”, informa
a Secretária Marcia
Nassif.
A cirurgia de
catarata é a remoção
do cristalino do olho
que tornou-se opaco,
referenciado como catarata. Cristalino é uma
lente que o olho possui, e que como o próprio
nome diz é transparente. Com o passar dos anos
e devido as variações metabólicas das fibras do
cristalino (induzidas principalmente pela radiação ultravioleta), essa lente natural perde a transparência, ficando opaca e amarelada. Isso é o que
é chamado de catarata. A perda de transparência
do cristalino causa diminuição da acuidade visual. Durante a cirurgia a lente natural é removida
e substituída por uma lente sintética, chamada
lente intraocular, sendo assim recuperada a transparência e a visão. Os pacientes chamados serão
encaminhados para o Ambulatório de Oftalmologia da Santa Casa para a realização do exame
de Biometria, importante para o médico oftalmologista calcular e definir a lente que o paciente
irá receber – rígida ou flexível “, complementa
a secretária.

Ela ressaltou que o programa “Remédio em
Casa” é mais um compromisso de campanha
do Prefeito Lucas Pocay que se torna
realidade.
“O nosso compromisso é com a
humanização no atendimento à população.
Em pouco mais de um ano e meio já
promovemos diversas melhorias, entre as
principais estão o Viagem com Qualidade,
o Postão até as 23 horas, o P.A da Cohab até
24 horas, o programa Mais Medicamentos
com 130 tipos de remédios grátis para a
população. Lançamos mais recentemente
o Zerando a Fila das Cirurgias Eletivas,
com 350 pacientes já atendidos e outros
250 aguardando as cirurgias já autorizadas.
Também vamos zerar a fila de 5 mil pessoas
que aguardam por um exame de ultrassom.
Agora, mais um grande programa,
compromisso de nosso plano de governo, o
Programa Remédio em Casa que vai entregar
os medicamentos para acamados hipertensos
e diabéticos em suas residências, dando mias
conforto, dignidade e humanização”, declara
o Prefeito Lucas Pocay.

De cada 10 fumantes, cinco
largam vício por meio de
projeto prudentino.

O planeta tem 1,1 bilhão de fumantes adultos, ou seja, uma em cada cinco pessoas no mundo é fumante. Esses dados foram divulgados em
um relatório da Organização Mundial da Saúde
(OMS), em que se afirma ainda, que o fumo mata
7 milhões de pessoas por ano. Desde 2016, o
Programa de Intervenção e Tratamento para População Tabagista atendeu 130 pessoas em Presidente Prudente. Do total, 55% parou de fumar,
ou seja, para cada 10 fumantes, cinco largaram
o vício.
Idealizado pelo curso de Fisioterapia da
Unoeste, o projeto está com as inscrições abertas
para novos participantes. Podem integrar a ação,

todos os tabagistas que têm o desejo de parar de
fumar, independente da idade. Em 2017, Cirso
Honório de Aquino, 54, participou da iniciativa
e, no próximo mês, comemora um ano sem fumar. “Desde muito novo mantive contato com o
cigarro que era enrolado na palha com fumo de
corda pelo meu pai”, diz.
Com a chegada da juventude, o cigarro tornou-se um hábito mais intenso. Fumante por 42
anos, Aquino revela que já chegou a consumir
45 maços por mês, uma média de 30 cigarros por
dia. “Teve uma época que era considerado lindo
fumar, estar com um maço no bolso era indicação de status”, lembra.
Ele relata ainda, que trabalha com manutenção hospitalar e, por conta da profissão, já
presenciou muitas situações de pessoas doentes
do pulmão por conta do vício. “Por várias vezes,
tentei parar de fumar sozinho, mas não conseguia, ficava nervoso e estressado e acabava voltando ao hábito”.
Foi então, que integrou o projeto da universidade. “Essa experiência foi muito positiva em
minha vida. Fiz parte de um grupo em que todos
buscavam o mesmo objetivo. Posso afirmar que,
a força de vontade e o apoio dos acadêmicos e
docentes, aumentam em até 99%, as chances de
parar de fumar”, pontua.
Ana Paula acrescenta que o projeto trabalha
com uma equipe interdisciplinar que engloba
outras graduações como a Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Fonoaudiologia, Nutrição e
Estética. “Adotamos tratamentos recomendados
pelo Ministério da Saúde que envolve as terapias
comportamental e farmacológica. A associação
destas duas condutas já foi cientificamente comprovada como a mais efetiva para o tratamento
do tabagismo”, conclui.
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NACIONAL

Pesquisa indica que 16 milhões de
brasileiros vivem sem nenhum dente.
A perda de dentes é o segundo fator que
mais prejudica a qualidade de vida de pessoas entre 45 e 70 anos, segundo dados de
pesquisa que ouviu 600 latino-americanos,
entre eles 151 brasileiros. O estudo Percepções Latino-americanas sobre Perda de
Dentes e Autoconfiança, feito pela Edelman
Insights, destaca ainda que, para 32% dos
entrevistados, a perda de dentes os impede
de ter um estilo de vida saudável e ativo.
De acordo com o estudo, no Brasil, 39
milhões de pessoas usam próteses dentárias,
sendo que uma em cada cinco delas tem entre 25 e 44 anos. A pesquisa ressalta ainda
que 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente e 41,5% das pessoas com mais
de 60 anos já perderam todos.
Segundo a pesquisa, 52% dos entrevistados disseram que a perda de dentes deixou a
aparência do seu rosto pior; 43% afirmaram

41,5% das pessoas com mais de 60 anos já perderam todos

que a perda de dentes lhes atrapalha namorar ou paquerar; e 21% disseram que a condição lhes impediu de fazer novos amigos.
Sobre autoestima e fala, 38% dos entrevistados manifestaram se sentirem mais inseguros para ir a festas e eventos sociais; e 41%
relataram mais dificuldade na pronúncia das
palavras após a perda de dentes.
“É preciso compreender as dificuldades
enfrentadas pelas pessoas que perderam os
dentes e ajudá-las a encontrar um bom especialista que as auxilie na escolha de uma prótese adequada, de boa qualidade. O objetivo
é que os pacientes tenham acesso à informação e conheçam os melhores produtos disponíveis no mercado para confecção, fixação
e limpeza da prótese”, destacou a odontogeriatra Tânia Lacerda, integrante da Câmara
Técnica de Odontogeriatria do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.

Pagamentos de benefícios,
inclusive o bolsa familia,
dependerão da emissão de
títulos públicos em 2019.

O próximo presidente vai precisar de
agilidade porque terá apenas seis meses
para propor e aprovar, no Congresso Nacional, um projeto de lei que autorize a emissão
de títulos públicos.
É com este recurso que o atual governo espera manter o pagamento de pouco
mais da metade do Bolsa Família; do BPC,
o Benefício de Prestação Continuada, e os
benefícios do Regime Geral da Previdência
Social.
Se a proposta não for aprovada até o fim
do primeiro semestre, esses pagamentos podem ser suspensos a partir do mês de junho.
Foi o que o ministro do Planejamento,
Esteves Colnago, explicou durante a apresentação do Projeto de Lei Orçamentária
Anual (Ploa), para 2019.
Emitir títulos públicos foi a forma encontrada pela equipe econômica para conseguir os R$ 258 bilhões necessários para
cumprir a ‘regra de ouro’ da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
De acordo com essa regra, o governo

não pode se endividar para cobrir despesas
correntes, como salários, mas apenas para
fazer novos investimentos.
O governo federal propôs, também,
adiar para 2020 a última parcela da reposição salarial de servidores públicos federais,
que começou a ser paga em 2016.
Essa reposição é restrita a algumas categorias de servidores e representará aumento de 6,31% nos salários. A expectativa da
equipe econômica é que essa medida economize R$ 4,7 bilhões no ano que vem.
Para isso, o governo enviará ao Congresso Nacional medida provisória (MP) para
adiar o efeito da lei, que determina o reajuste
já para o próximo ano. O anúncio foi feito
pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia.
Já o salário-mínimo pode superar, pela
primeira vez, os R$ 1 mil, no ano que vem.
O Projeto de Lei Orçamentária prevê o mínimo no valor de R$ 1.006,00.
São R$ 8,00 a mais do que o previsto na
Lei de Diretrizes Orçamentárias e R$ 52 a
mais que o valor atual, de R$ 954.
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ENTRETENIMENTOS
O QUE VOCE NÃO SABIA:
Você é uma pessoa
curiosa?
Então mate sua
curiosidade agora.
Confira e curta:

01) Se você comer muita cenoura é possível que sua pele fique laranja.
02) Uma pessoa passa em média 20 anos de sua vida dormindo.
03) Uma pulga fêmea consome por dia 15 vezes o próprio peso em sangue!
04) Em proporção em relação ao preço do quilo, os hambúrgueres custam mais do
que um carro novo.
05) Estima-se que 60% dos detectores de incêndio em todo o mundo não
funcionem porque não têm pilhas, ou as pilhas já não têm energia.
06) O Alasca é o estado americano aonde a maior percentagem de pessoas vai a pé
para o trabalho.
07) O bambu pode demorar mais de cinco anos para brotar, mas pode crescer até 1
metro em apenas 24 horas.
08) Na Casa Branca, há 13.092 facas, garfos e colheres.
09) Em 1940, quando foi reeleito pela terceira vez, o presidente norte-americano
Franklin Delano Roosevelt recebeu a carta de um menino cubano que o
cumprimentava e lhe pedia, como lembrança, uma nota autografada de 10 dólares.
O menino chamava-se… Fidel Castro. O próprio.
10) O menor coração do reino animal é o do beija-flor, que chega a bater até mil
vezes por minuto, e o maior coração é o da Baleia (tem o tamanho de um barco) e
bate apenas 25 vezes por minuto.

DICAS UTÉIS:

Inverta os cabides e pendure-os de um mesmo modo

1-Assim você descobre qual roupa não usa mais, ou com pouca frequência. Pendure
normalmente as roupas que você usar e se por algum tempo alguns cabides ainda estiverem do mesmo jeito, então você provavelmente precisa rever seu guarda-roupa.

Está nervoso (a) ou triste???

2- Exercícios e sexo (que podem ser considerados iguais) são as melhores coisas a se
fazer quando estamos estressados ou tristes

Charadas
O que é mais velho do que o tempo?
R.: Sou eu, a minha mãe diz sempre que eu nasci antes do tempo!
O Sal xingou o Açúcar. O que o Açúcar disse?
R.: Sal grosso!
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SOCIAL
A CIDADE ERA ASSIM...

COZINHANDO COM ARTE

Beringela à parmegiana
INGREDIENTES
- 3 beringelas
- 500 g de carne moída
- 200 g de mussarela ralada
- sal e orégano a gosto

MODO DE PREPARO
Corte as beringelas ao meio e recheie-as
com a carne refogada e o queijo ralado, sal
a gosto e orégano
Coloque as beringelas em uma assadeira
e leve ao forno médio (180° C) até que o
queijo esteja derretido.

Imagem da fabrica de doces cristal

AQUELE ABRAÇO

Dhebora Bataglia

Vereador João do Bar

FOFORICANDO
Relembre fotos de Simone e Simaria na
festa do peão de Barretos.

Fernando Alonso e Esposa Luciane

Denise Campos

Mais uma vez o mês de agosto foi marcado pela realização da internacionalmente
tradicional Festa do Peão de Barretos, que
acontece na cidade do interior que fica a
440km da capital paulista. O público presente foi à loucura com shows das duplas
Jorge e Mateus, e Simone e Simaria.
Simaria, que ficou alguns meses longe
dos palcos devido a uma tuberculose ganglionar, chegou ao local com blusa de moletom e óculos escuros. Mas isso durou pouco
tempo. Na hora de subir no palco, a cantora
estava usando um look todo brilhante com-

posto por top e calça, que deixou em evidência a sua barriga super sequinha.
As irmãs fizeram a alegria da plateia e
foram pura sintonia na apresentação. Em
um momento de descontração, Simaria chegou a até pegar no bumbum de Simone, agitando ainda mais o público. A Festa do Peão
de Barretos contou ainda com shows de
Maiara e Maraisa, Gusttavo Lima, Alok, e
o ponto alto ficou por conta da estrela internacional Shania Twain, que se apresentou
pela primeira vez no Brasil e provocou uma
verdadeira caravana de fãs a cidade country.

