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Vereador Rezende questiona no M.P investimento 
de Supermercado e provoca revolta de moradores.

A ação foi analisada pelo Drº Rodrigo de Morais Garcia que encaminhou ao setor competente da Prefeitura. Os moradores ouvidos 
pela nossa reportagem questionaram a iniciativa do nobre edil. Pág. 03

Maringá comemora 
aniversário da primeira 
Farmácia móvel do PR.

Implantada no final de 2017, a Farmácia 
Móvel da Cidade de Maringá-PR superou 
as expectativas e já registrou mais de 400 
mil medicamentos entregues a população 

no seu próprio bairro. Pág. 06

Eleições 2018:
Os candidatos de Marília na 
reta final por uma vaga na 

assembleia e no congresso. 

Marília tem 20 candidatos a cargos de 
deputados (entre estaduais e federais) 

aqui da cidade, este ano. Desses, 8 
são marilienses. sendo seis homens e 

duas mulheres. Confira o perfil de cada 
candidato e faça sua escolha. Pág. 11

Net é condenada 
a pagar R$ 10 mil 

em indenização por 
internet lenta. 

A Justiça decidiu que a empresa deve, sim, 
pagar R$ 10 mil em indenização a duas 

ex-clientes por entregar uma internet lenta 
e instável durante três anos. Pág. 14

EXCLUSIVO: ASSEMBLEIA DEFINE GREVE DOS MOTORISTAS PARA 2ª FEIRA, DIA 08.  Pág. 07

AGORA COM 16 PÁGINAS!
HORÓSCOPO / + SAÚDE E BEM ESTAR / + VOZ OPERÁRIA / + SOCIAL



No artigo desse mês, quero trazer para vocês, 
a letra de uma canção que tem alcançado o 

coração de muitas pessoas. A autora confessa 
suas ansiedades e mostra sua confiança em 
Deus, apesar de tudo que tem enfrentado e 
vem a resposta de Deus para ela. Que essa 

letra sirva de fortaleza para você, não só hoje, 
mas todos os dias de tua vida. Amém

GOTAS DE FÉ.

Cuidado com o estelionato eleitoral
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Enquanto avança a disputa entre os candida-
tos a presidente da República, o fosso entre as 
expectativas criadas junto aos eleitores e as pos-
sibilidades efetivas de atendê-las se aprofunda. 
Surgem soluções mágicas para o desemprego, o 
endividamento das famílias, a violência e a ine-
ficiência dos serviços públicos na educação e na 
saúde, mas muito pouco se fala sobre os cinco 
anos de deficit fiscal e o ajuste a ser feito, neces-
sariamente, por quem ganhar a eleição, inclusive 
a reforma da Previdência que aumente a idade 
mínima e unifique as aposentadorias de servi-
dores públicos e demais trabalhadores. Ou seja, 
vem aí mais um estelionato eleitoral.

A exemplo de 2014, a campanha política 
deste ano descambou para o ataque à moral e a 
tentativa de provar que o rival é incompetente. 
Este tipo de discussão acaba deixando de lado 
nos horários eleitorais o que realmente deveria 
ser relevante. Os candidatos se deixam levar pelo 
apelo popular e a apresentações de propostas fi-
cam no “raso”.

O cidadão comum reclama das suas neces-
sidades mais imediatas e acaba não analisando 
a raiz de seus problemas. Ou seja, a população 
pede mais segurança porque teve um vizinho as-

saltado e pede mais saúde porque foi mal aten-
dido no posto do seu bairro. É óbvio que estas 
questões são relevantes e o poder público precisa 
tomar providências. 

No entanto, o que está na raiz de tudo isso? 
A falta de educação. Os baixos indicadores da 
educação brasileira são flagrantes e nada se faz 
para mudar o curso dos acontecimentos. Bastaria 
mirar em exemplos do Japão e da Coreia, que há 
50 anos estavam destruídas e hoje são potências 
mundiais graças ao investimento em educação. 

Quem vencer as eleições estará contingen-
ciado pela dura realidade fiscal. Se não levá-la 
em conta, jogará o país numa espiral de infla-
ção alta e nova recessão. A maior prova disso é 
a lenta recuperação da atividade econômica no 
governo Temer, que está associada diretamente 
ao deficit fiscal.

O atual governo conseguiu controlar a infla-
ção e sair da recessão, mas não obteve taxas de 
crescimento capazes de resolver o problema do 
desemprego. O deficit fiscal de R$ 159 bilhões 
previstos para este ano barra o crescimento. É 
preciso muito discernimento para se escolher 
não o melhor discurso político, mas, sim, o mais 
eficiente pelo seu histórico comprovado.

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

Eu Cuido de Ti 
Canção & Louvor 

Quando todos os meus medos já não 
cabem mais em mim

Quando o céu está de bronze e parece 
que é o fim

Quando o vento está revolto e o mar não 
quer se acalmar

Quando as horas do relógio se demoram 
a passar

Muitas vezes não consigo os Teus 
planos compreender

Mas prefiro confiar sem entender

Eu creio em Ti
Eu creio em Ti
Eu olho pra Ti
E espero em Ti

Quando você sente medo, do seu lado 
Eu estou

E é bom que você saiba que Eu sinto a 
sua dor

Nunca, nunca se esqueça que o mar 
posso acalmar

E que Eu sei o tempo certo da vitória te 
entregar

Este tempo é necessário pra te 
amadurecer

E depois tem novidade pra você

Eu cuido de Ti
Eu cuido de Ti

Descansa em mim
Comece a sorrir

O que Eu tenho é bem melhor
Pois só Eu sei do amanhã

Então recebe o abraço Meu
Pois da tua vida cuido Eu

Eu cuido de Ti
Eu cuido de Ti

Descansa em mim
Comece a sorrir

EXPEDIENTE

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
Grande Marília ......................... 3303-3550
Sorriso de Marília ..................... 3316-8848
AMTU ...................................... 3402-9010
Guerino Seicentos ..................... 3316-1431
Princesa do Norte ..................... 3433-8217
Expresso Adamantina................ 3433-4507
Expresso de Prata ..................... 3432-3212
Terminal Rodoviário................. 3454-8820

FONES UTEIS

Comunidade Evangélica Casa de 
Oração Cristo Vivo

Rua:Pernambuco 640- Bairro Bansato
Próximo (abaixo) ao Largo do Sapo.
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Cornetadas 
do dedão

Vereador M. Rezende questiona cobertura 
(investimento) realizado pelo Supermercado São 

Francisco e provoca revolta de moradores.

IN FOCO

Nossa reportagem foi acionada por al-
guns moradores da zona norte da cidade 
que, se mostraram indignados com a postu-
ra do Vereador Marcos Rezende (PSD) que, 
deu entrada com uma ação no Ministério 
Público questionando o grande investimen-
to realizado pelo Supermercado São Fran-
cisco, tradicional e antigo supermercado da 
cidade através de uma obra que, segundo ele 
não estaria de acordo com a lei e as normas 
exigidas.

O motivo da polêmica é uma cobertura 
que interliga o estacionamento do super-
mercado ( do outro lado da rua Joaquim 
F. Belomo ) até a entrada do mesmo  ( na 
confluência com a rua João Calimam ) que 
gerou um investimento de aproximadamen-
te 200 Mil reais.

A ação chegou às mãos do Promotor Ro-
drigo de Morais Garcia que, com coerência 
e discernimento impar, encaminhou a docu-
mentação diretamente para a Prefeitura Mu-
nicipal, afim de que, o setor competente se 
posicionasse. Mediante a isso nos dirigimos 
então para ouvir a população a respeito do 
assunto. 

O Senhor Amarildo S.O,  residente no 
bairro Sta Antonieta II declarou que a obra 
foi muito bem feita e, que vem proteger os 
moradores principalmente em dia de chuva 
e disse; “esse vereador o ano passado pro-
meteu resolver o problema de um boca de 
lobo ali embaixo e até hoje continua a mes-
ma coisa, pois trocaram, mas, continua com 
o mesmo problema.

Ele deveria se conscientizar que essa 
melhoria feita pelo seu Francisco foi um 
grande beneficio para as pessoas”, concluiu. 
Já o Senhor Cesar. A. B, morador no Parque 
das Nações também aprovou o investimento 
realizado pelo Super Mercado e falou; “ eu 
acho que esse vereador está prestando um 
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Teremos Segundo 
Turno ou acaba tudo 
Domingo???

Quem será a revelação de 
votos aqui em Marília ???

E quem será o grande 
fiasco???

Qual o Futuro de PSDB, 
PT, MDB, PTB e PDT 
após as eleições aqui na 
cidade???

Será que teremos 
mudança no secretariado 
após as eleições???

Sindicato dos aposentados realiza 
semana dedicada ao dia do idoso.

Comemorado anualmente no  dia 1º de ou-
tubro, o sindicato Nacional dos Aposentados de 
Marília a exemplo de todos os anos realiza mais 
um café da tarde com os seus associados que será 
realizado no dia 09 de outubro.

Para a Presidente Maria Emilia Padovani, é 
importante que o idoso  saia do sedentarismo e se 
dedique mais ao laser e entretenimento. “ a lon-
gevidade hoje é uma realidade e a gente quando 
chega a terceira idade tem que passear, viajar,  se 

desserviço a população. Em dia de chuva, 
quer dizer então que a gente tem que ficar 
dentro do carro esperando a chuva passar ?” 
perguntou. A dona de casa Denise F.S mo-
radora no bairro figueirinha disse que só faz 
compras neste supermercado e ainda utiliza 
o caixa rápido para pagar as contas.

Questionada sobre a polêmica, ela de-
clarou que foi um ótimo investimento dos 
proprietários que fizeram a obra pensando 
em seus clientes. “Muito boa a obra e, não 
compreendo o motivo que levou o verea-
dor a entrar com essa ação”, questionou. 
Para finalizar, ouvimos o Senhor Amadeu 
B. (ex- vereador ) que mora também no Sta 
Antonieta, e,  parabenizou o proprietário do 
Supermercado por estar investindo em seus 
consumidores que param o carro no estacio-
namento para se deslocarem até a entrada 
e, agora são protegidos do sol e da chuva. 

“quero lembrar que, muitas vezes são pesso-
as com deficiência física ou com dificuldade 
de se locomover e o Sr. Francisco pensan-
do nisso fez a cobertura e até colocou uma 
grande lombada justamente para facilitar a 
travessia.

Como sou profissional da construção ci-
vil, eu não vejo nada irregular e não vejo 
o porquê deste questionamento. Penso que 
o nobre vereador deveria se preocupar com 
outras questões do município. Tem muita 
coisa pra ele se preocupar na cidade ao in-
vés de cobrar aquilo que está beneficiando a 
população”, finalizou.

Nós realizamos uma pesquisa junto  
CPFL que poderiam questionar a legalidade 
da obra devido aos fios de alta tensão, no 
entanto, não encontramos nada que estives-
se fora dos padrões e normas de segurança. 
Tentamos um contato com o proprietário do 

Supermercado, mas, até o final desta edição 
não obtivemos resposta. Quanto ao vereador 
Marcos Rezende, que é líder do governo na 
câmara e presta um trabalho para o deputado 
Walter Ihoshi, deixamos o recado com a sua 
assessoria ( Senhor Henry ) que também não 
nos retornou. Apenas para ilustrar a maté-
ria, descobrimos que em París,as passagens 
cobertas interligando quarteirões acabaram 
por se transformar em galerias e, foram pre-
cursoras dos atuais Shoppings centers.

Foram construídas no século 19 para 
abrigar lojas permitindo aos parisienses 
irem às compras a salvo das intempéries do 
tempo. A iluminação durante o dia era ga-
rantida pelo telhado de vidro (e suas belas 
estruturas de ferro) e, à noite, era feita com 
lamparinas. Paris chegou a ter perto de 150 
galerias – hoje restam poucas (no site da as-
sociação das passagens, estão listadas 20).

Em nível de Brasil citamos, por exem-
plo, as cidades de  Gramado ( RS), Nova 
Petrópolis ( RJ), Natal ( RN) e o caso mais 
recente de Concórdia ( SC ), onde a Prefei-
tura Municipal comemora o aniversário da 
cidade com o lançamento de um projeto de 
rua coberta que, seja será utilizada no perío-
do noturno para eventos. 

Em Marília, pelo que constatamos, a 
legislação pode não contemplar plenamen-
te o assunto, no entanto, um TCA ou TAC 
pode tranquilamente por um ponto final na 
questão. A Rua é de uso publico e, como 
tal, qualquer beneficio oriundo da iniciati-
va privada para uso do cidadão e, que não 
ofereça riscos deveria ser referendado. Vi-
vemos em um momento de crise, onde in-
vestimentos que resultem no incentivo ao 
consumo e a geração de empregos, renda e 
captação de impostos devem ser cada vez 
mais estimulados, com visão empreendedo-
ra e sem viés político.

divertir e não ficar só em casa se lamentando. Hoje 
a depressão é uma doença grave, e, se a pessoa 
em uma idade avançada se entregar acaba ficando 
doente, por esta razão nosso sindicato busca de 
todas as formas dar vida, motivação e auto aju-
da para todos que nos procuram” declarou ela. Já 
a senhora Geni R. Furlan, assídua frequentadora 
das tardes de laser promovidas semanalmente 
pela entidade enfatizou; “ Eu mesma já fui vitima 
da depressão e, um certo dia dei um basta a isso 
comecei a frequentar os bailes da terceira idade e 
aqui o sindicato.

Adoro participar de tudo aqui” concluiu. A 
presidente ainda anunciou uma parceria com a 
SOSDrº  para assistência médica a todos os asso-
ciados com consultas ao preço de R$ 60,00 reais, 
se somando a todos os outros benefícios que o sin-
dicato já oferece. 

O motivo da polêmica é uma cobertura que interliga o estacionamento do outro lado da rua 
até a entrada do supermercado.
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PRIMEIRA PARADA

Horários Ônibus Municipal  0028 - Jânio Quadros (AMTU)
Dias Úteis

TERMINALBAIRRO

Guerino seiscento é eleita a 2ª melhor  empresa 
de ônibus do Brasil e a 1ª do Estado de São Paulo.

Em pesquisa divulgada neste ultimo mês 
de setembro, a empresa de ônibus GUERINO 
SEISCENTO foi considerada  a segunda me-
lhor empresa do Brasil e a primeira do estado 
de São Paulo. Esta é a  4ª Pesquisa de Satis-
fação dos Usuários conduzida pela ANTT é 
referente a 2017/2018 e teve como principal 
objetivo aferir o nível de satisfação dos usuá-
rios com os seguintes serviços regulados: trans-
porte rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros, transporte ferroviário de passa-
geiros e cargas e rodovias federais concedidas. 
Ainda, foi realizada pesquisa sobre o grau de 
conhecimento dos usuários sobre a ANTT e a 
avaliação sobre a atuação da Agência.

Essa Pesquisa foi realizada pela MK Pes-
quisa e Planejamento Ltda., empresa especia-
lizada contratada pela ANTT para execução 
das etapas de planejamento, coleta de dados 
em campo e processamento e produção dos re-
sultados.  A pesquisa tomou as impressões, por 
meio de questionários, de 21.480 usuários do 
transporte rodoviário de passageiros interesta-
dual de 09 de dezembro de 2017 a 30 de abril 
de 2018. Entre os dias 15 de dezembro de 2017 
e 15 de janeiro de 2018, a empresa de pesquisa 
suspendeu os trabalhos por considerar o perío-
do atípico para a realização das entrevistas. A 
pesquisa foi retomada entre 16 a 31 de maio de 
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Horários Ônibus Intermunicipal - Empresa Guerino Seiscento

MARÍLIA (saída) MARINGÁ/PR (CHEGADA)MARÍLIA (saída) CAMPINAS (CHEGADA)

10:15 17:30
15:45 23:00
23:15 06:00

2018 e de 15 a 21 de junho de 2018.
 De acordo com o levantamento, o que 

mais os passageiros esperam de um servi-
ço de transporte rodoviário é o conforto, que 
teve 18,7% das respostas em nível nacional. 
Em segundo lugar, aparece segurança, com 
16,5% das respostas. Para 13,2% das respos-
tas dos passageiros, a higiene dos ônibus é 
terceiro item mais valorizado por quem pega 
o transporte interestadual. Em relação ao le-
vantamento realizado em 2014, os atributos 
considerados mais importantes praticamente 
não foram alterados. Entretanto, alguns aspec-
tos ganharam mais relevância neste ano, como 
o preço das passagens, que em 2014 era im-
portante em 3,1% das respostas e, em 2018, 
corresponde a 8,8% dos passageiros.  

Foram 138 empresas analisadas pelos pas-
sageiros. A companhia de ônibus com melhor 
avaliação do País, segundo a pesquisa de sa-
tisfação da ANTT, é a JJ Tur Transportes e 
Turismo Ltda, de Anápolis, em Goiás, com 
índice de 83,7. Em segundo, aparece a empre-
sa Guerino Seiscento, de Tupã, em São Paulo, 
com ISE de 81,7. A Expresso Gardênia, de 
Belo Horizonte, foi a pior colocada na pesqui-
sa, com índice de 48,9. Em penúltimo, aparece 
a Colitur Transportes Rodoviários, de Barra 
Mansa, no Rio de Janeiro, com índice de 54. 

Para o Drº João Guerino, o reconhecimento 
de seus clientes e passageiros é uma motiva-
ção ainda maior para continuar a política de 
investimentos da empresa e o aprimoramento 
de seus serviços. 

Para quem não sabe, a História de empresa 
começou em Marília, mas, os ventos sopraram 
para Tupã.  Guerino Seiscento começou cedo 
no ramo de transportes de passageiros. Aos 
15 anos, ele  já trabalhava como cobrador na 
empresa de seu pai, João Seiscento, aqui  em  
Marília. Nascido em Itápolis no interior de São 
Paulo, Guerino mudou-se logo para cá, onde 
seu pai montou uma sociedade em uma linha 
de ônibus, que ligava Marília a Bastos, e em 
outra que fazia o trajeto entre Quintana e Ran-
charia. Era uma época em que o transporte ro-
doviário apenas engatinhava e o trem ainda era 
símbolo do progresso. Tão  logo a estrada de 
ferro que ligava São Paulo a Quintana foi am-
pliada até Tupã, a família Seiscento sentiu que 
era hora de mudar. Deixaram Marília para trás 
e instalaram-se na promissora cidade de Tupã, 
de onde nunca mais sairiam.

Os primeiros tempos foram árduos. Alem 
da concorrência, Guerino era obrigado a abrir 
novas estradas na zona rural de Tupã, con-
tando para isso com a ajuda de fazendeiros 
interessados.  Na impossibilidade de renovar 
sua frota de apenas 3 carros, Guerino passou a 
oferecer um serviço diferenciado. 

Se os usuários optassem por sua empre-
sa, Guerino comprometia-se a lhes entregar 
gratuitamente alguma encomenda de que pre-
cisassem. Graças a essa diferença, Guerino 
conquistou novos passageiros e pode assim 
ampliar seus serviços. Em pouco tempo com-
prou a linha que fazia as cidades de Tupã até 
Lins. Arrojado, Guerino Seiscento começou a 
atuar com mais firmeza pela região. Em 1958, 
não hesitou em abrir mão de sua própria casa e 
de seu automóvel particular para comprar uma 
linha que atuava nas cidades de Birigui e Ara-
çatuba. Juntamente com a esposa Olga e os fi-
lhos deixou temporariamente Tupã e mudou-se 
para Santópolis, onde possuía uma garagem. 
Dois anos depois, com as dívidas saldadas, re-
tornou a Tupã, comprando a mesma casa onde 
morava. Para chegar ao ponto em que alcan-

çou Guerino Seiscento nunca poupou esforços 
em padrão de qualidade. Em 1958, a empresa 
tinha dez veículos movidos a gasolina. Assim 
que surgiram os motores a diesel, Guerino 
apressou-se em adquirir junto à concessioná-
ria Itatiaia os componentes necessários para a 
substituição imediata em seus ônibus. Desde 
então, Guerino optou por trabalhar sempre com 
veículos zero quilômetro, filosofia esta que é 
mantida até hoje. 

A Guerino Seiscento Transportes S.A. 
hoje é uma empresa de âmbito nacional fa-
zendo atendimentos nos estados de São Paulo, 
Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do 
Sul, com uma frota moderna de 350 ônibus, 
todos dotados da mais alta tecnologia e segu-
rança. Atende as cidades de Curitiba, Londri-
na, Maringá, Assis, Marília, Bauru, Campinas, 
Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Pre-
to, Barretos, Araçatuba, Presidente Prudente, 
Araguari, Catalão, Uberlândia, entre outras, 
incluindo a cidade de Tupã onde está instalada 
a sua matriz, sendo um grande orgulho para a 
cidade. É com esse espírito desbravador que 
o fundador Guerino Seiscento, sempre com o 
apoio de sua esposa Olga e seus três filhos: Ira-
ni, Márcia e João Carlos deixou seu legado e 
sua marca na história de Tupã. 

Segundo o próprio DER/SP, a Guerino 
Seiscento transporte é a empresa que possuía 
frota com menor idade média operando trans-
porte coletivo de passageiros, fato este que en-
che de orgulho não apenas o seu proprietário, 
bem como os quase quatrocentos funcionários 
que nela atuam. Tal filosofia, costumava di-
zer Guerino, era uma resposta à gratidão do 
povo de Tupã e região, que sempre prestigiou 
a empresa, desde os tempos em que as velhas  
jardineiras percorriam as esburacadas estradas 
para alcançar a Capital.  Infelizmente o fun-
dador da empresa, empresário Guerino Seis-
cento morreu na manhã do ultimo dia 17 de 
agosto de 2018. Ele faleceu em casa aos 93 
anos e, não teve tempo de ser informado so-
bre esta brilhante conquista. A empresa hoje 
detém o maior numero de uso de plataformas 
do terminal intermunicipal de Marília e recebe 
publicamente as felicitações do Jornal do ôni-
bus Marilia.
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Paulo Alves se filia ao PP (Partido Progressista). 
Diretório anuncia ações em prol da cidade e 

grupo muito forte para 2020.

Em cerimônia simples, porém muito 
comemorada, o empresário Paulo Alves 
assinou recentemente a ficha de filiação no 
Partido Progressista de Marília. Nossa re-
portagem ouviu o conceituado empresário 
que primeiramente foi questionado sobre 
sua saída do PSDB, por onde atuou por 
muitos anos. “ Eu sempre respeitei as gran-
des lideranças do partido a nível estadual 
que comungam da mesma linha do Partido 
Progressista. A questão foi mais a nível mu-
nicipal onde o partido que elegeu o execu-
tivo segregou e a divisão acabou por tirar o 
partido do foco principal que é cuidar dos 
interesses do povo para polarizar discussões 
e rachas com a câmara e outros segmentos 
da sociedade. Por esta razão, não só eu, mas, 
outras pessoas decidiram deixar o partido” 
declarou.

 Sobre o fato de sua ficha ter sido abo-
nada pelo vereador Mauricio Roberto e por 
Guilherme Mussi ( Deputado Federal ) ele 
falou; “ Sempre tive um respeito e um admi-
ração muito grande para com o Nosso Pre-
sidente Rogerinho, assim como para com 
o trabalho do Vereador Mauricio que vem 
desempenhando um papel excelente no seu 
mandato. Quanto ao Deputado Guilherme 
Mussi, o histórico dele fala por si, pois só 
o total de emendas que ele enviou a nossa 
cidade e o seus planos de continuar essa par-
ceria nos deixa muito a vontade para des-
lumbrar um horizonte super promissor para 
Marília. O ministério da Saúde é hoje do PP 
e, isto facilita em muito a remessa de emen-
das para beneficiar todos os prestadores de 
serviço e consequentemente os Marilienses. 
É isto que nossa cidade precisa, por esta ra-
zão me sinto lisonjeado em tê-lo como meu 
padrinho no PP”. 

Como já foi considerado Prefeitável em 

outros anos, essa questão não poderia deixar 
de ser questionada e o mesmo deixou bem 
claro as suas pretensões; “não sou candidato 
a prefeito e meu objetivo e compor o gru-
po e ajudar o vereador Mauricio Roberto e 
nosso Presidente a formar um grupo forte 
com uma chapa robusta para a vereança”, 
finalizou. 

Conversamos também com o Presidente 
do Partido Progressista, Rogério  A. da Gra-
ça ( Ex- Diretor da Codemar ) que,  avalizou 
a chegada do novo filiado com as seguintes 
palavras; “ O Paulo Alves e um amigo parti-
cular,  empreendedor e de grande visão po-
lítica com um futuro brilhante pela frente e, 
este convite foi feito em 2015 ainda, sendo 
comemorado por ambas as partes e, também 
com o aval do atual prefeito de São Paulo 
Bruno Covas”. 

Sobre o Partido Progressista, Rogério 
destacou o amplo Crescimento ocorrido 
nos últimos dois anos; “ O PP se fortaleceu 
muito, à partir da eleição do nosso Vereador 
Mauricio que surpreendeu a todos com uma 
votação muito expressiva e, com um man-
dato muito atuante e produtivo. O Suporte 
do Nosso presidente Estadual Guilherme 
Mussi também foi de fundamental impor-
tância, pois,  graças as suas emendas e do 
seu interesse em transformar Marília em sua 
segunda Base eleitoral depois de sua cidade 
natal, culminaram em atrair pessoas idôneas 
e, de um interesse comum, ou seja lutar cada 
vez mais para beneficiar a nossa cidade”. 

O Presidente confirmou também a pre-
sença do empresário e ex- deputado estadu-
al Joseph Zuza como integrante do partido 
e anunciou para breve o anuncio de outros 
grandes nomes que integrarão  a legenda. 
“Nós temos hoje as 04 pastas que mais ca-
nalizam recursos para o municípios (Saúde, 

Cidades, agricultura e a Cai-
xa Federal) e, o Guilherme 
Mussi que, curiosamente só 
teve 35 votos na campanha 
passada de seus parentes 
que residem aqui, nos pe-
diu justamente isso, ou seja, 
filiação de novos membros 
que comunguem de um mes-
mo pensamento em prol da 
população para que novas 
conquistas possam ocorrer”, 
complementou.

“O Guilherme, apesar da 
votação pequena em 2014, 
é Hoje o deputado federal 
que mais destinou verbas 
para a nossa cidade na área 
da saúdem totalizando R$37 
milhões de reais,  sendo + de 
R$26,3 Milhões de reais no 
aumento do teto liberando 
um numero maior de leitos 
para internação no HC, Santa 
Casa e H.U,  R$1,5 milhão 
para o Hospital da Unimar ( 

cirurgia bariátrica ), R$8,5 milhões  para a 
santa casa para construção da Radioterapia e 
compra de equipamentos  e ainda quase R$1 
milhão de reais através de  03 ambulâncias 
para o SAMU da cidade e um recurso espe-
cifico para a Secretaria municipal da Saúde 
para compra de uma ambulância especial e 
verbas de custeio. Com isso, criamos uma 
agenda positiva em toda a região” enfatizou. 

Para Rogério, a legenda deve eleger 
uns 04 Deputados federais, possivelmente 
sendo a maior bancada do congresso e o 
Guilherme sendo o mais votado com uma 
projeção acima dos 200 mil votos,  junta-
mente com uma bancada estadual  que tam-
bém trabalha com a possibilidade de eleger 
uma bancada representativa na assembleia 
legislativa . “A partir daí nosso objetivo é  
realizar um trabalho profícuo para nossa 
população”, concluiu. No final da entrevis-
ta, Rogério fez questão de registrar “Pode 
ter certeza; o Guilherme Mussi vai instalar 
o seu escritório aqui em Marília para aten-
der a toda a região e o Partido Progressista 
vem Muito forte, não só com uma grande 
bancada de vereadores, mas, também com 
pretensões ao executivo” finalizou. 
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Maringá se prepara para comemorar o 
aniversário da primeira Farmácia Móvel do PR.

Prossegue a todo vapor o projeto inédi-
to da Farmácia Móvel  desenvolvida pela 
Secretaria da Saúde de Maringá-PR que, 
em evento especifico aproveitou para di-
vulgar o  calendário de atendimento da far-
mácia móvel  para o período de outubro a 
dezembro deste ano. O programa que leva 
medicamentos psicotrópicos aos bairros e 
distritos do município, funcionará de segun-
da a sexta das das 08:00 às 18:00hs, exceto 
nos feriados e na vespera de natal. Desde a 
sua implantação em dezembro de  2017 já 
foram entregues mais de 400 mil unidades 
de medicamentos por meio do atendimento 
descentralizado.

O projeto é o primeiro veículo do Paraná 
preparado especialmente para a distribuição 
de medicamentos em milhares de residên-
cias sob amparo das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS).  Como novidade, os mora-
dores  do distrito de Iguatemi  foram con-
templados com a inclusão no calendário, 
além da vila  Floriano e outros  bairros de 
Maringá.  

A iniciativa pioneira tem como ponto 
principal o atendimento facilitado a pesso-
as que necessitam de remédios controlados. 

Atualmente, a Cidade possui aproximada-
mente 13 mil cadastrados na fila especial 
para o recebimento de remédios, como para 
o tratamento de tuberculose, diabetes e Aids. 
Em razão da rotatividade da unidade móvel, 
Secretaria de Saúde irá disponibilizar infor-
mações em todas as UBS’s e alerta a popula-

ção para que o local de atendimento da via-
tura seja consultado com antecedência. 

O veículo foi disponibilizado por meio 
da gerência de Farmácia e Medicamentos 
Especiais da Prefeitura em virtude da ne-
cessidade de se estabelecer mecanismos 
para a aproximação do poder público com 

Escolas de Rio Preto ganham 
programa integrado de segurança.

A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Se-
cretaria de Educação, lançou recentemente o 
Programa Integrado de Segurança nas escolas. 
O objetivo do programa é ampliar a segurança 
interna e externa nas escolas da rede municipal 
e melhorar o atendimento nos processos peda-
gógicos. O investimento total na segurança das 
unidades é de R$ 9,5 milhões. 

O lançamento do programa foi selado com 
o anúncio da criação de 260 postos de trabalho 
para a implantação do Anjo da Escola. O prefeito 
Edinho Araújo comunicou a abertura do proces-
so de contratação durante coletiva no gabinete, 
ao lado da Secretária de Educação, Sueli Costa. 
O Anjo da Escola será o profissional responsável 
por fazer o acolhimento dos alunos e proporcio-
nar maior interação entre as unidades e as famí-
lias. Ele também ficará atento a sinais de risco 
e poderá iniciar procedimentos de segurança, se 
necessário. Além do Anjo da Escola, o Progra-
ma Integrado de Segurança engloba ações fora 

Fundo Social  DE ASSIS entrega 
gratuitamente óculos do projeto 
“Visão do Futuro” para crianças 

da rede municipal.

O Fundo Social de Solidariedade da cidade 
de Assis,  continua a distribuição de óculos para 
crianças com deficiência visual na rede munici-
pal de ensino.  A  exemplo do ocorrido no inicio 
do mês de setembro na loja das Óticas Carol no 
centro daquela cidade a entrega de óculos do pro-
jeto Visão do Futuro ocorre também durante este 
mês de outubro.

O projeto está em seu segundo ano e tam-
bém conta com a parceria do Banco Credicana, 
da equipe técnica e médicos do Instituto Oftal-
mológico e Assis (IOA) e da FEMA, Secretaria 
da Educação e da Associação dos Amigos Defi-
cientes Visuais de Assis e Região (AADVAR). 
O projeto consiste em atender crianças com 
dificuldades de visão que passam por processo 
de avaliação oftalmológica. A primeira etapa de 
todo esse processo aconteceu em abril com cerca 
de mil alunos do 1º ano da Rede Municipal de 

a parcela da população que necessita de 
cuidados especiais com a saúde. Apesar de 
contar com 34 Unidades Básicas, Maringá 
possui, até o momento, somente 10 postos 
que realizam a entrega dos remédios contro-
lados . O vice-prefeito Edson Scabora (PV) 
é deslumbrado com o projeto  e afirmou que 
o funcionamento é de grande importância 
para uma parte considerável dos contri-
buintes. “Esse é o primeiro serviço móvel 
de farmácia oferecido no Paraná, ajudando 
as pessoas que antes precisavam se deslocar 
para outra UBS que entregava medicamen-
tos controlados”, ressaltou em nota à direto-
ria de comunicação da Prefeitura.

Segundo o Secretário de Saúde, Jair 
Biatto, o objetivo do Executivo é expandir 
a quantidade de postos que realizam a entre-
ga dos medicamentos especiais, juntamente 
de possíveis novos veículos, a fim de ofe-
recer maior conforto para a população que 
necessita deste tipo de serviço. Por fim, o 
secretário lembrou que há um ano somente 
quatro UBS faziam a entrega em residên-
cias, cenário modificado com melhorias 
gerais, principalmente com a contratação de 
farmacêuticos.

do horário de funcionamento das escolas, como 
a implementação e manutenção de sistemas de 
alarme e de câmeras de monitoramento.

Também já foi realizada a contratação de  vi-
gilantes para atuar no período noturno, em fins de 
semana e feriados: inspetores técnicos motoriza-
dos farão rondas em grupos de escolas próximas. 
Eles entrarão nas unidades e farão a verificação 
do perímetro. A ação dos vigilantes motorizados 
irá cobrir 64 escolas. Quatro unidades terão, ain-
da, a presença de vigilantes locais.

O contrato tem duração de 12 meses e valor 
de R$ 1.035.775,92. Para a contratação dos An-
jos da Escola, será publicado o edital de abertura 
de licitação, no valor aproximado de R$ 8,5 mi-
lhões. O valor final só será definido ao fim do 
processo. Serão 132 Anjos da Escola com jor-
nada de 44 horas semanais e outros 128 Anjos 
da Escola com jornada de 20 horas semanais. O 
Anjo da Escola será implementado em todas as 
unidades escolares municipais.

Ensino. Delas, 41 crianças tiveram a prescrição 
para usar óculos, e já os receberam.

As crianças passaram por teste de acuidade 
visual com auxílio dos professores em sala de 
aula e com os alunos de medicina da FEMA. 
Após esse procedimento, eles foram avaliados 
por médicos especialistas no IOA. Os óculos 
foram financiados pelos cooperados do Banco 
Credicana e óticas pelo projeto “Pequenos Olha-
res”, onde são feitos óculos de alta tecnologia por 
baixo custo, que foram distribuídos aos alunos.

“Sem esses parceiros maravilhosos nós não 
conseguiríamos fazer um projeto desse tama-
nho. Sinto-me realizada em poder contribuir 
para que essas crianças tenham mais qualidade 
de vida e no processo de ensino-aprendizagem, 
pois  vão enxergar melhor”.  Disse a presidente 
do Fundo Social de Solidariedade Luciana Bar-
reto Fernandes.
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Assembléia delibera e 
sindicato anuncia greve 
à partir da meia noite 
desta segunda feira.

Após a realização de assembleias deli-
berativas com os motoristas das empresas 
Grande Marília e Sorriso de Marília ocorri-
das nos dia 28/09 e 01/10 respectivamente, 
o sindicato dos trabalhadores em transportes 
rodoviários e urbanos de Marília e região de-
cretou a greve dos motoristas à partir da meia 
noite da próxima segunda feira (dia 08).

Segundo o Presidente Aparecido Luis 
dos Santos, foram esgotadas todas as pos-
sibilidades de dialogo, no entanto, como as 
empresas estão irredutíveis para o acordo 
não houve outra alternativa. “Nós procu-
ramos nos reunir com os representantes de 
cada empresa para que chegássemos a um 
denominador, mas, infelizmente o dialogo 

foi improdutivo, pois as empresas alegam 
que, como não houve reajuste das passagens 
nos últimos 03 anos, se torna impossível 
conceder aumento para os funcionários.

Sendo assim, a única solução foi buscar 
a greve, como instrumento de luta, respei-
tando todos as exigências solicitadas para 
que, não se venha com isso prejudicar o 
trabalhador que usa o transporte coletivo”, 
declarou. Convém lembrar que, recente-
mente o sindicato ganhou a ação em favor 
dos motoristas com acréscimo de 20 % por 
acumulo de função, no entanto, as empresas 
recorreram da decisão ao TRT de campinas 
e, com isso aguarda-se uma nova audiência 
e sentença por parte daquele tribunal.

Caixa libera consultas 
sobre PIS por assistente 
de voz em smartphones.

Os trabalhadores com saldo no Progra-
ma de Integração Social (PIS) podem usar 
o assistente de voz de telefone celular para 
consultarem o calendário de pagamento 
e tirar dúvidas sobre o benefício. A Caixa 
Econômica Federal liberou o recurso para 
smartphones do sistema Android. Para fazer 
a consulta, basta o correntista abrir o assis-
tente de voz do Google no smartphone e 
falar “OK, Google”. Em seguida, o usuário 

MPT confirma: benefícios 
somente para os 

associados do sindicato!

A Procuradoria Regional do Trabalho 
da 1ª Região confirma: sob à Luz da Lei 
13.467/2017 (nova Legislação Trabalhista), 
benefícios como: vale-alimentação, vale-
-transporte, Participação nos Lucros, reajus-
te salarial, dentre outros, somente farão jus 
os empregados que contribuem ao sindicato.

Na ação para abrir procedimento inves-
tigatório da cláusula que só permite tais be-
nefícios para quem paga as contribuições, a 
procuradora do Trabalho, Dra. Heloise In-
gersoll Sá, não só arquivou o pedido como 
reiterou que a nova legislação não alterou 

pode entrar em contato com o banco ao pro-
nunciar a frase “falar com a Caixa”.

A partir daí, basta fazer perguntas para 
ser atendido pela plataforma de inteligência 
artificial do banco e tirar as dúvidas. Atu-
almente, qualquer usuário pode consultar 
resultados de loteria e taxas de câmbio por 
meio do assistente de voz da Caixa. O banco 
pretende ampliar o serviço de inteligência 
artificial até o fim do ano.

o artigo 513, da CLT, que diz que cabe aos 
sindicatos impor através de assembleia con-
tribuições sindicais para todos aqueles que 
participam da categoria.

Portanto, “quem não contribui com o 
Sindicato de sua categoria, se isenta de 
participar dos benefícios conquistados pela 
entidade, sendo assim, abre mão do cumpri-
mento de todas as cláusulas da Convenção 
Coletiva, seja no tocante às contribuições 
decididas em assembleia, quanto também as 
cláusulas econômicas e direitos auferidos”.

Créditos: www.afsys.com.br

Dicas sobre Direitos do 
Trabalhador - Parte 1

1) Quanto tempo a empresa tem para 
pagar as verbas da rescisão do contrato de 
trabalho?

Depende. Se o aviso prévio foi trabalha-
do integralmente, ou seja, se você cumpriu 
o aviso prévio, a empresa deverá homologar 
sua rescisão no primeiro dia útil subsequente 
ao término do aviso. 

No entanto, o aviso prévio tenha sido 
indenizado, ou seja, se você não cumpriu o 
aviso prévio, a empresa terá um prazo de 10 
dias para efetuar a homologação da sua res-
cisão do contrato de trabalho. 

§ 6º – O pagamento das parcelas cons-
tantes do instrumento de rescisão ou re-
cibo de quitação deverá ser efetuado nos 
seguintes prazos: a) até o primeiro dia útil 
imediato ao término do contrato; ou b) até 
o décimo dia, contado da data da notifi-
cação da demissão, quando da ausência 
do aviso prévio, indenização do mesmo 
ou dispensa de seu cumprimento. Artigo 
477, § 6º, CLT.

1) Quanto tempo a empresa tem para 
pagar as verbas da rescisão do contrato de 
trabalho?

Depende. Se o aviso prévio foi trabalha-
do integralmente, ou seja, se você cumpriu 
o aviso prévio, a empresa deverá homologar 
sua rescisão no primeiro dia útil subsequente 
ao término do aviso. 

No entanto, o aviso prévio tenha sido 
indenizado, ou seja, se você não cumpriu o 
aviso prévio, a empresa terá um prazo de 10 
dias para efetuar a homologação da sua res-
cisão do contrato de trabalho. 

§ 6º – O pagamento das parcelas cons-
tantes do instrumento de rescisão ou re-
cibo de quitação deverá ser efetuado nos 
seguintes prazos: a) até o primeiro dia útil 
imediato ao término do contrato; ou b) até 
o décimo dia, contado da data da notifi-
cação da demissão, quando da ausência 
do aviso prévio, indenização do mesmo 
ou dispensa de seu cumprimento. Artigo 
477, § 6º, CLT.

2) E se a empresa não respeitar o prazo 
para a rescisão do contrato?

Nesse caso, o empregador deverá pagar 
uma multa em valor equivalente a 1 salário 
do empregado, em favor deste.

§ 8º – A inobservância do disposto no § 
6º deste artigo sujeitará o infrator à multa de 
160 BTN, por trabalhador, bem assim ao pa-
gamento da multa a favor do empregado, em 
valor equivalente ao seu salário, devidamen-
te corrigido pelo índice de variação do BTN, 
salvo quando, comprovadamente, o trabalha-
dor der causa à mora Artigo 477, § 8º, CLT.

3) O empregador deve pagar os salários 
do empregado até quando?

O Empregador tem até o 5º dia útil de 
cada mês para efetuar o pagamento do salá-
rio referente ao mês anterior.

§ 1º Quando o pagamento houver sido 
estipulado por mês, deverá ser efetuado, o 
mais tardar, até o quinto dia útil do mês sub-
sequente ao vencido. Artigo 459, § 1º, CLT.

Aqui a gente Descomplica tudo 
sobre o Direito do trabalho com 

dicas rápidas para você.
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Compre no Comércio Local, valorize sua cidade!
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HOROSCOPO PARA O MÊS DE OUTUBRO
Áries – Por conta do trânsito do Sol em 

Libra coisas tendem a acontecer. Por exemplo: 
Você terá que saber quais são os momentos cer-
tos de fazer determinadas escolhas, e também a 
hora ideal para se afastar, isto é, da mais espaço 
para a situação. Simplificando, isso significa que 
você precisará deixar de lado alguns desejos pes-
soais – o que pode parece frustrante de primeira, 
mas acredite, não é. Isso fará com que você cres-
ce no campo financeiro e amoroso. Aproveite o 
máximo que puder!

Touro – Coisas novas surgirão por aí, e eu 
estou falando de um novo ciclo de relaciona-
mento. Para quem já está envolvida em um, ele 
tende a se renovar e para quem não está, tudo 
indica que neste mês, transformações  aconte-
cerão. Mas como nem tudo é perfeito é preciso 
manter um belo diálogo, caso contrário brigas 
desnecessárias podem acontecer, e junta a elas, 
vem as consequências. Como por exemplo, um 
relacionamento desgastado. Então, por mais que 
seja díficil, é preciso deixar a teimosia de lado. 

Gêmeos – O momento é perfeito para a con-
cretização de alguns projetos. Sabe aqueles pla-
nos que você nunca tirou do papel? Então, agora 
é a hora certa, pois se depender dos astros você 
obterá sucesso. No quesito amor, mudanças es-
tão por vir! Mas fique tranquila, elas serão boas. 
O momento em que Vênus estará sob seu signo 
indica que a cumplicidade entre você e seu amor 
aumentarão e a união se fortalecerá. No entan-
to, caso seja solteira seu charme estará em alta, 
por onde passar chamará atenção. Em relação 
ao trabalho, a partir do dia 22 de outubro você 
pode encontrar um pouco de dificuldade. A dica 
é: mantenha o foco e espere esse período passar.

Mãe e filho em “O Sétimo Guardião”, 
Letícia Spiller e Caio Blat têm diferença 

de idade de 7 anos

Câncer – Você estará bem mais leve e com 
a mente aberta nesse período. Confiança e cal-
maria serão muito presentes no mês de outubro. 
Aproveite ao máximo que puder – principal-
mente para retomar os estudos e investir em si 
mesma, pois isso afetará positivamente em sua 
vida profissional. Em relação a saúde, Marte em 
Virgem até o dia 22 de outubro traz uma energia 
ideal para se jogar nos esportes! Escolha aquele 
que você nunca sequer tentou, e quem sabe você 
não se descobrirá?

Leão – Astros e estrelas melhorarão sua co-
municação nesse período e consequentemente fi-
cará mais fácil encontrar pessoas que combinam 
com você. Haja conversa, leonina, rs! Transfor-
mações no campo familiar e profissional tendem 
a acontecer neste mês. A dica é: planeje-se bem 
e não tome nenhuma decisão sem ter certeza que 
é o melhor caminho a ser seguido. Eu diria que 
você leonina, deveria aproveitar nesse mês o 
campo amoroso. Se jogue e viva novas experi-
ências intensas.

Virgem – Será um período de muito desen-
volvimento. Principalmente a partir do  22 de 
outubro por conta do seu planeta regente, Mer-
cúrio, que influenciará em pequenas mudanças 
em seu caminho e a ajudará a evoluir em muitos 
planos. É como se sua cabeça estivesse reche-
ada de novas ideias que fará com que você se 
dê muito bem no campo profissional e familiar. 
Mas, é importante dizer que até dia 14 deste 
mês, Vênus estará presente, e isso a ajudará no 
melhor desenvolvimento de sua vida sentimen-
tal e financeira.

Libra – Outubro trará uma vontade enor-
me de ser social. Por conta disso, a vontade de 

conhecer pessoas e lugares novos aumentará. O 
espírito de convivência vai te animar para viver 
esse mês. Algumas mudanças também estão sen-
do previstas para este mês. A mudança do signo 
Solar fará com que as coisas sejam um pouco 
mais favoráveis. Porém, no final do mês você 
pode se encontrar em situações que te ajudará a 
entender experiências que viveu em seu passado. 
Esse período terá muita opinião formada e não 
deixará que pisem em você. 

Escorpião – Esse mês será como o fecha-
mento de um ciclo. Muitas coisas estão prestes a 
mudar e você se beneficiará com isso. Negócios 
serão fechados, cursos começarão a ser conclu-
ídos e muitas situações difíceis irão passar. Po-
rém, é preciso de paciência, concentração e es-
forço para não perder a cabeça nesse tempo. No 
fim do mês, o signo Solar vira e passa a ser bas-
tante favorável. Começará uma nova fase repleta 
de mudanças e muita coisa será difícil de assimi-
lar rapidamente, por isso vai ser preciso muita 
cautela. A confiança em si mesma será mais forte 
do que nunca, aproveite!

Sagitário – A sagitariana neste mês irá pas-
sar por um momento muito solidário. Sua vonta-
de de guiar amigos e familiares ficará mais forte 
esse mês. Você sabe que tem como ajudá-los, por 
isso não deixe que essa oportunidade te escape. 
Afinal, o karma te ajudará caso faça as coisas 
pelo bem  maior. Aproveitando o Sol em Libra, 
a sua vida social estará em alta. Novos amigos, 
aventuras e projetos estão para surgir e esse é o 
período ideal para usufruir deles. Um período de 
muita conscientização, amor ao próximo e cama-
radagem. 

Capricórnio – Algumas situações incomuns 

irão começar a surgir em sua vida. Isso não será 
péssimo, mas você poderá estranhar um pouco 
as mudanças. Viver em harmonia pode ser muito 
bom para sua saúde mental físico. Muito trabalho 
e estresse podem estar te deixando muito pavio 
curto e isso pode tirar de você grandes oportuni-
dades. Pense em sua vida emocional e lembre-se 
que é preciso crescer um pouco mais antes de se 
envolver com alguém. Acabe com o ciúme e a 
possessão, que assim no amor você encontrará a 
felicidade.

 Aquário – O mês de Outubro promete muita 
diversão, harmonia e reencontros. Sabe aqueles 
amigos que não vê há um tempo? Pois bem, se 
prepara porque encontros espontâneos surgirão e 
te trará grandes benefícios. Aumento financeiro e 
de laços são previstos, por isso se prepare! Fes-
tas, viagens e jantares podem parecer uma ótima 
idéia nesse período, ainda mais porque convites 
e solicitações virão de monte por conta do Sol 
em Libra. Ah, aquariana, usufrua desse momento 
e reserve suas energias para o fim do ano, pois 
grandes realizações estão por vir.

Peixes – O seu jeito de ser causará algumas 
frustrações neste mês. A influência de Marte irá 
trazer grandes complicações para suas ideias. É 
possível que tenha alguns desentendimentos nes-
se período. Tenha bastante paciência para que 
não perca amizades ou amores. Cuidado com as 
mudanças, pois elas podem te enfraquecer se não 
as aceitá-las bem. Porém, isso ajudará para que 
você tenha mais experiências que te levarão ao 
sucesso gradualmente. Suas ideias, no momento 
certo, serão reconhecidas e trabalhadas. Pode de-
morar um tempo, pois ela exigirá um prazo longo 
e um estudo profundo.

A Globo se prepara para estrear nos próximos 
meses O Sétimo Guardião, novela que substitui-
rá Segundo Sol no horário das 21h da Globo. No 
elenco, o público mais antenado poderá perceber 
uma curiosidade sobre o elenco do folhetim. 

É que  viverá Geandro, filho mais velho do 
prefeito Eurico (Dan Stulbach) e da primeira-
-dama Marilda (Letícia Spiller), tem pratica-
mente a mesma idade dos pais. Com 38 anos, 
Caio tem 7 de diferença com a atriz que inter-
pretará sua mãe e 10 com Stulbach, seu pai na 
trama. Ainda sobre o personagem de Caio, foi 
divulgada a primeira foto do ator caracterizado 
com o papel. Já o ator Marcelo Novaes, depois 
de O Outro Lado do Paraíso volta a ser escalado 

Segundo Sol: Rosa se ajoelha por Valentim 
e é escorraçada grávida: “Sua animal”.

O plano de Rosa (Leticia Colin) irá por água 
abaixo na novela Segundo Sol, quando Valentim 
(Danilo Mesquita) a flagrar na cama com Ícaro 
(Chay Suede). Os dois estarão em um quarto de 
hotel pequeno e serão vistos por ele, que sairá 
transtornado, enquanto Rosa o segue até a sua 
casa. Já no apartamento dos dois, ela confessará 
que o filho que espera não é dele. “Eu não sou 
esse monstro que você tá imaginando!”, dirá ela. 
“Não, você é um anjo, Rosa! Agora, o que mais 
me choca é que, mesmo com as crises, você con-
tinuava me sacaneando, não é?!”, ironiza ele.

“Você me ama e me trai! Mente pra mim, e 
me engana, me rouba, arma pra cima de mim… 
Mais o que? Que mais de ruim você já fez pra 
mim? Olhe, você é mesmo a primeira aluna de 
Laureta, aprendeu direitinho! Toda trabalhada na 
mentira, na enganação”, continua ele. “Eu não 
quero nada seu, eu vou embora dessa casa com a 
roupa do corpo…”, dirá ela, que será questionada 
sobre o filho. “Como eu lhe disse, eu vou sair 
daqui sem nada seu… Esse filho que eu tô espe-

para uma novela das 21 hs,  O Sétimo Guardião. 
Na trama que substituirá Segundo Sol no horá-
rio, ele viverá o enigmático Sampaio. Trata-se 
de um motorista, segurança e braço direito da 
vilã da história, Valentina (Lília Cabral).

O Sétimo Guardião tem estreia prevista para 
o dia 12 de novembro, e o elenco conta com 
nomes como os de Marina Ruy Barbosa, Bru-
no Gagliasso, Lilia Cabral, Tony Ramos, Dan 
Stulbach, Milhem Cortaz, Antônio Calloni, 
Paulo Rocha, Ana Beatriz Nogueira, Leopoldo 
Pacheco, Zezé Polessa, Marcos Caruso, Eliza-
beth Savalla, Vanessa Giácomo, Letícia Spiller, 
Flávia Alessandra, Marcelo Serrado e Carolina 
Dieckmann.

rando… é filho de Ícaro”, dispara, para a revolta 
ainda maior do rapaz.

“E eu aqui comprando enxoval, vendo berço, 
trocador, fralda! Pensando em nome de criança! 
Como é que você foi capaz de deitar comigo na 
cama, de dormir comigo, de me olhar na cara todo 
esse tempo? Não se coloque de vítima que eu nem 
sei o que eu faço com você, sua animal!”, explode.

“Você só faz machucar, ferir quem anda à 
sua volta…”, diz ele, enquanto a ex-prostituta 
implora perdão: “Perdão! Me perdoa, Valentim! 
Eu fiz tudo errado, mas o que eu sinto por você 
é verdadeiro! E eu te amo! Eu te amo, Valentim! 
Me perdoa!”. “O que você fez não tem perdão!”, 
responde ele, quando ela se ajoelha.

 “Eu sei que você não merecia isso! Você 
não merecia ter me conhecido”, dirá ela. “Então 
levante porque a gente não tem mais nada pra 
conversar. Acabou, Rosa”, ordena. “Eu sei que 
eu machuquei você pra sempre e por isso eu que-
ro que você me esqueça! Esqueça que um dia eu 
existi na sua vida! Eu não mereço mesmo fazer 
parte dela!”.

“Que papo de maluco é esse? Qual o plano 
agora, Rosa? Que você tá armando?”, questiona, 
mas ela rebate: “Eu já tô de saída. Vou só pegar 
uma muda de roupa e tô saindo…”. “Não preci-
sa, Rosa. Eu é que vou embora. Fica você aqui. 
Eu que não quero mais pisar nesse lugar, nem ter 
que olhar na sua cara!”, finaliza Valentim, que 
parte e a deixa sozinha.

Até a conclusão desta edição, a cena estava 
prevista para ir ao ar no final desta primeira se-
mana de outubro. 

O ator Caio Blat (Foto: Reprodução)

Valentim é traído por Rosa e Ícaro em 
Segundo Sol (Foto: Reprodução)
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ELEIÇÕES 2018: Na reta final, candidatos intensificam 
campanhas e lutam pela conquista de votos dos indecisos.

Marília tem 20 candidatos a cargos de depu-
tados (entre estaduais e federais) aqui da cidade, 
este ano. Desses, 8 são marilienses. sendo seis 
homens e duas mulheres. Segundo analise de es-
tudiosos e comentaristas políticos, a cidade tem 
condições de eleger dois representantes para a as-
sembleia legislativa e um para o congresso nacio-
nal, mas, a falta de articulação com a população 
poderá resultar em um resultado insatisfatório. 
Com isso, ganham corpo às candidaturas de De-
putado Federal de fora que dobram os estaduais 
daqui. A Mais jovem entre os candidatos é Danie-
le Alonso (30 anos) e mais idoso Vera Costa (70 
anos). Veja o perfil de todos os candidatos:

CANDIDATOS A
DEPUTADOS ESTADUAIS
• Alessandra Berriel - (PPS) 
47 anos - Solteira - Ensino Médio
Modelo - Nasceu em Araçatuba (SP) 
• Daniele Alonso - (PR)
30 anos - Solteira - Ensino Superior 
Empresária - Marília (SP) 
• Décio dos Santos - (PC do B)
68 anos - Casado - Ensino Superior 
Comerciante - Nasceu em Marília (SP)
• Dr. Sérgio Nechar - (Patriota) 
67 anos - Casado - Ensino Superior
Médico - Nasceu em Piracicaba (SP)
• Eliana Guerreiro - (PMB) 
49 anos - Divorciada - Ensino Médio
Cabeleireira - Nasceu em Guaimbê (SP) 
• Fábio Protetor - (PC do B) 
41 anos - Solteiro - Motoboy
Ensino Fundamental
Nasceu em Marília (SP)
• Liozina Saraiva - (PC do B)
66 anos - Separada - Ensino Superior 
Conselheira Tutelar
Nasceu em Vera Cruz (SP)
• Marquito Aurélio - (PC do B)
33 anos - Divorciado - Ensino Superior 
Servidor Público Municipal e capoeirista
Nasceu em Jacareí  (SP)

TSE disponibilizará aplicativo que mostra apuração em tempo real.

O aplicativo da Justiça Eleitoral, campeão de 
downloads nas eleições de 2014, já tem sua ver-
são para 2018 e a expectativa é que novamente 
seja um recorde de acessos. Este ano, o aplica-
tivo foi rebatizado para “Resultados 2018”. A 
ferramenta é gratuita e  já está disponível para 

tablets e smartphones que 
operam com os sistemas An-
droid e IOS.

Há quatro anos, segundo 
o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), a plataforma 
foi disponibilizada apenas 
para aparelhos com sistema 
Android e foi chamada de 
“Apuração 2014”. O aplica-
tivo foi baixado em 2,7 mi-
lhões de dispositivos.

Pelo aplicativo, os elei-
tores poderão acompanhar a 
contagem dos votos em tem-

po real. É possível pesquisar desde o desempe-
nho de um determinado candidato por meio de 
consulta nominal até um dado mais nacional.

Na tela da pesquisa, aparecerá, por exemplo, 
o quantitativo de votos para cada candidato com 
a indicação dos eleitos ou, no caso da disputa 

para governador e presidente da República, dos 
que irão para o segundo turno. Também é possí-
vel selecionar os candidatos favoritos e visuali-
zá-los com destaque.

A ferramenta permite que o usuário selecio-
ne a abrangência que deseja acompanhar a apu-
ração. Pode ser “Brasil” para a votação de presi-
dente da República e “Estados” para acompanhar 
a votação para governador, senador, deputado 
federal, deputado estadual ou deputado distrital. 
O eleitor também poderá conferir o desempenho 
nas urnas do candidato a presidente em cada es-
tado. Além de visualizar o número de votos, é 
possível acompanhar o percentual de apuração 
das seções e ainda compartilhar essas informa-
ções nas redes sociais.

Os resultados são atualizados automatica-
mente e, ao final da apuração, serão exibidos os 
eleitos com o quantitativo de votos obtidos e o 
percentual de votação por candidato. O candida-
to que aparecer com zero voto pode não ter tido 

votação, estar indeferido com recurso ou, após 
a preparação das urnas, ter sido indeferido, ter 
renunciado ou falecido.

Os votos para candidatos indeferidos com 
recurso ou cassados com recurso não serão 
exibidos, conforme a Lei das Eleições (Lei nº 
9.504/97, artigo 16-A). O aplicativo não apre-
senta resultados da votação em trânsito nem da 
votação no exterior para o cargo de presidente 
da República.

Em decorrência da diferença de fuso horário, 
o TSE irá começar a divulgar os resultados da 
totalização dos votos para presidente da Repúbli-
ca às 19h (horário de Brasília) no dia 7 de outu-
bro, quando a votação do primeiro turno estiver 
encerrada em todo o território nacional. Para os 
demais cargos, a totalização dos votos pelos Tri-
bunais Regionais Eleitorais (TREs) e a remessa 
das informações ao TSE terá início logo após o 
encerramento da votação, às 17h, respeitando o 
horário local.

• Marcos Farto -  (PSL)
46 anos - Casado - Ensino Superior 
Policial Militar - Nasceu em Marília (SP) 
• Rogério Pavão - (Avante)
50 anos - Ensino Médio - Casado
Comerciante - Nasceu em Marília 
• Rossana Camacho - (PSD)
61 anos - Casada - Ensino Superior 
Delegada aposentada - Nasceu em Marília 
• Vinícius Camarinha - (PSB)
38 anos - Solteiro - Ensino Superior
Advogado - Nasceu em Marília 
• Wilson Damasceno - (PSDB)
56 anos - Casado - Advogado
Delegado Aposentado - Nasceu em Assis (SP) 

CANDIDATOS A
DEPUTADOS FEDERAIS
• Barba Pintor - (PSOL)
63 anos - Casad
Ensino Médio incompleto - Autônomo - 
Nasceu em Guarei (SP)
• Juliano da Campestre - (Solidariedade) 
- 38 anos - Divorciado
Ensino Médio - Empresário - Marília (SP)
• Marcelo Fernandes - (PV)
41 anos - Casado - Ensino Superior
Professor e Cientista Político - Nasceu em
Fernandópolis (SP)
• Mário Teruya - (PT)
58 anos - Casado - Ensino Superior - Pro-
fessor - Nasceu em Irapuru (SP)
• Nildo Leite - (PPL)
46 anos - Casado - Ensino Superior 
incompleto - Empresário
Nasceu em São Paulo (SP)
• Vera Costa - (PMB)
70 anos - Divorciada - Ensino Superior 
incompleto - Servidora Pública Estadual 
Nasceu em Feira de Santana (BA)
• Zé Luiz Queiróz - (PSDB)
38 anos - Casado - Ensino Superior
Fiscal do Trabalho - Nasceu em
Umuarama (PR).

CANDIDATOS
DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE MARÍLIA

Alessandra Berriel 
(PPS) 

Eliana Guerreiro 
(PMB) 

Marcos Farto 
(PSL)

Wilson Damasceno 
(PSDB) 

Mário Teruya
(PT)

Daniele Alonso
(PR)

Fábio Protetor 
(PC do B) 

Rogério Pavão 
(Avante)

Barba Pintor
(PSOL)

Nildo Leite
(PPL)

Décio dos Santos 
(PC do B)

Liozina Saraiva
(PC do B)

Rossana Camacho 
(PSD)

Juliano da Campestre
(Solidariedade)

Vera Costa
(PMB)

Dr. Sérgio Nechar 
(Patriota) 

Marquito Aurélio 
(Patriota) 

Vinícius
Camarinha - (PSB) 

Marcelo Fernandes 
(PV)

Zé Luiz Queiróz 
(PSDB)



Hidratação. É raro ver atletas comerem no 
meio de uma competição, embora em longas 
sessões, como uma corrida de bicicleta ou uma 
maratona, há desde a rapadura dos ciclistas co-
lombianos até as bananas consumidas por vários 
competidores. No entanto, há uma coisa que não 
pode faltar, segundo os especialistas: água. A 
primeira máxima do atleta é manter uma boa hi-
dratação. “Se a atividade não dura mais de uma 
hora, o melhor é tomar entre meio litro e um litro 
de água. Nada mais”, disse ele.

“Se durar mais tempo, então você tem que 
começar combinando hidratação com açúca-
res, que geralmente vêm em bebidas esportivas 
“, acrescentou Zyngier. E apesar de existirem 
vários mitos sobre o que comer depois de fazer 
algum exercício, o garantido é que a nutrição é 
essencial para a recuperação física. “Para evitar 
ficar nesse estado de cansaço e exaustão, o ideal é 
consumir novamente algum tipo de carboidrato, 
como leite com chocolate, pão branco e alguma 
proteína”, explica Zyngier. “É aconselhável que 
seja o mais rápido possível após o exercício. É 
ideal tentar recuperar todo o peso líquido que foi 
perdido durante a competição ou na academia.”

Fonte: Saúde - iG @ https://saude.ig.com.br/
alimentacao-bemestar 
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Sintomas, causas e tratamento da pressão baixa.

Drª. Ana Luiza Lima Cardiologista

A pressão baixa, também chamada de hipo-
tensão arterial, acontece quando a pressão atinge 
valores iguais ou inferiores a 9 por 6 (90 mmHg x 
60 mmHg). Geralmente, os indivíduos com pres-

A alimentação antes do treino é a mais importante. Segundo 
especialista, ela deve ser ajustada para o tipo de atividade.

Quando ciclistas colombianos viajaram à 
França para competir pela primeira vez no fa-
moso Tour de France, em 1984, levaram consigo 
um suplemento energético que nunca tinha sido 
visto naquelas estradas: a rapadura. Esse alimen-
to chamou tanta atenção que os colegas de ou-
tras equipes – e outras nacionalidades –, vendo 
os colombianos escalarem as montanhas “como 
se estivessem descendo”, começaram a pedir um 
pedaço dos “tijolos” que eles comiam.

A utilização do açúcar como um aliado dos 
ciclistas é apenas uma anedota, mas revela uma 
verdade bem conhecida: alimentação é essencial 
para os atletas, especialmente porque é a fonte de 
energia para a competição. Por isso, é importante 
saber qual é a melhor maneira de se alimentar na 
hora de fazer um exercício.

“O equívoco mais comum é acreditar que, 
para melhorar fisicamente, deve-se parar de co-

SAÚDE & BEM ESTAR

são baixa não apresentam sintomas e, por isso, 
esta situação, normalmente, não é problemática, 
no entanto existem algumas pessoas que podem 
apresentar sintomas como dor de cabeça, tontura, 
fraqueza ou sensação de desmaio, por exemplo.

A pressão baixa é perigosa nos pacientes 

mer”, disse à BBC Mundo, serviço em espanhol 
da BBC, o treinador esportivo Jesus Madrid Ma-
teu, coordenador na Mocri, empresa que trabalha 
com atletas de Fórmula 1 e golfe. “O que precisa 
mudar é a composição corporal. Não se trata ape-
nas de reduzir a ingestão de calorias, é necessário 
melhorar a qualidade e quantidade dos alimen-
tos”, acrescentou.

E quais são os alimentos que devem ser 
consumidos antes, durante e depois de qualquer 
esporte? “É muito importante a comida antes e 
depois do treinamento. Ela deve ser de qualidade 
e ajustada para o tipo de atividade física”, disse 
o especialista.

Antes do exercício 
Para a nutricionista argentina Cynthia Zyn-

gier, especialista em esportes, o principal é a ali-
mentação antes do exercício. 

Estima-se que um treino cardiovascular nor-

mal em uma academia gaste cerca de 900 calo-
rias. “É aconselhável comer carboidratos comple-
xos, como massas, arroz, batatas, pão e vegetais 
cerca de duas horas antes da prática”, disse.

A ideia é que esse tipo de alimento é digerido 
rapidamente e fornece ao corpo a energia neces-
sária para o movimento. No entanto, muitas pes-
soas não possuem duas horas, especialmente na 
parte da manhã, para digerir um prato de macar-
rão ou de legumes com arroz. “Essas pessoas são 
aconselhadas a consumir carboidratos simples, 
como leite ou iogurte, que são digeridos mais ra-
pidamente”, disse Zyngier.

Mas o que você não deve comer antes de ir 
para a academia? Acima de tudo, qualquer ali-
mento que mantenha o estômago ocupado.

“Duas coisas importantes: não comer alto 
teor de gordura ou de fibra. Esses geralmente 
demoram cinco ou seis horas para serem dige-
ridos”, disse Zyngier. Pão integral, cascas de 
frutas e outros alimentos integrais são considera-
dos parte do grupo. “Quando você está fazendo 
a digestão, o sangue se concentra nesse processo 
e não na necessidade de dar ao corpo o necessá-
rio para se mover”, disse ele. “Essa combinação 
geralmente produz desconforto gastrointestinal 
durante o exercício”, disse a nutricionista.

graves que apresentam-se em estado de choque 
que pode ser por perda excessiva de sangue, por 
falência do coração, por infecções graves como a 
sepse, dentre outras causas. Nesses casos, o pa-
ciente necessita de remédios na veia para o au-
mento da pressão sanguínea, evitando a parada 
cardiorrespiratória. 

Os Sintomas de pressão baixa incluem: Sen-
sação de fraqueza; Vista escura quando o indi-
víduo levanta-se rapidamente; Tontura e dor de 
cabeça; Sono ou desmaio.

O indivíduo com estes sintomas deve medir 
a pressão para saber se ela realmente está baixa e 
consultar o clínico geral ou o cardiologista para 
diagnosticar o problema e iniciar o tratamento 
adequado.

O que fazer quando a pressão está baixa
As orientações médicas dadas aos pacientes 

que costumam apresentar quedas de pressão é 
que, no início de sintomas de tontura, suor frio 
ou mal estar, o indivíduo: 1-) Deite de barriga 
para cima, colocando as pernas em cima de uma 
cadeira, de forma que as mesmas permaneçam 
mais altas do que o restante do corpo. 2-) Elevar 
as pernas, faz com que o sangue retorne mais fa-
cilmente ao coração e ao cérebro, normalizando 
a pressão do paciente. 3-) Usar o sal na pressão 
baixa, colocando-o embaixo da língua, quando o 

indivíduo apresenta estes sintomas não é reco-
mendado porque o sal não tem efeito imediato, 
ele pode demorar horas para aumentar a pressão. 
4-) Para as pessoas que tem tendência a ficar com 
a pressão muito baixa e com sintomas de pressão 
baixa, é indicado comer de 3 em 3 horas e be-
ber bastante água ao longo do dia, para manter a 
pressão sob controle.

Pressão baixa na gravidez
A pressão baixa na gravidez é frequente no 

início da gestação, mas geralmente, não traz 
complicações para o bebê, e está relacionada 
com a ação do hormônio relaxina sobre as veias. 
Além disso, o feto necessita de uma maior quan-
tidade de sangue, e por isso, naturalmente, dimi-
nui a quantidade de sangue nas artérias da mãe, 
causando a pressão baixa. Se a gestante apre-
sentar sintomas de pressão baixa também deve 
deitar de barriga para cima, mantendo as pernas 
elevadas para normalizar a pressão. No entanto, 
se não houver melhora dos sintomas é recomen-
dado que a mulher consulte o seu obstetra para 
investigar as causas dessa hipotensão e sua pos-
sível correção.

Possíveis causas da pressão baixa
A pressão baixa pode ser provocada por: Fi-

car muito tempo de pé (hipotensão postural); Ca-
lor excessivo; Hemorragia; Hipoglicemia.
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Net é condenada a pagar 
R$ 10 mil em indenização 

por internet lenta.

DESTAK
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A 11ª Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Sul julgou uma apela-
ção da operadora Net num processo por da-
nos morais. A Justiça decidiu que a empresa 
deve, sim, pagar R$ 10 mil em indenização 
a duas ex-clientes por entregar uma internet 
internet lenta e instável durante três anos.

O processo foi aberto em junho de 2015. 
Nos autos, obtidos pelo site Consultor Jurí-
dico, duas mulheres alegaram ter contrata-
do um combo de internet banda larga a 10 
Mbps, TV a cabo e telefone fixo. Nenhum 
dos três serviços funcionava de acordo com 
o contrato, segundo as ex-clientes da pro-
vedora.

A internet, que, segundo normas da 
Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) deveria ser de, no mínimo, 40% do 

Facebook traz ao Brasil 
serviço de vídeo (watch) 

que estava disponível 
apenas nos EUA.

O Facebook lançou no Brasil seu servi-
ço próprio de vídeo, o Watch. A ferramenta 
vai funcionar como um repositório de obras 
audiovisuais que o usuário poderá acessar e 
organizar conforme seus interesses. O recur-
so já estava disponível nos Estados Unidos 
mas foi estendido agora a outros países. A 
novidade foi anunciada pela empresa em co-
municado divulgado em sua página oficial.

O serviço foi disponibilizado inicialmen-
te para o aplicativo de celular e para sistemas 
de agregação de conteúdo para TV como 
o Amazon Fire TV, Apple TV, Samsung 
Smart TV, Android TV, Xbox One e Oculus 
TV. Já para os sites acessados por desktops, 
a ferramenta ainda será implantada, porém a 
assessoria não adiantou uma data.

O catálogo será composto por vídeos de 
produtores de conteúdo parceiros. Desde o 
seu lançamento, o Facebook vem fechando 
acordos com realizadores e com veículos de 
mídia para formar a lista de obras do ser-
viço. Páginas também poderão veicular ví-
deos por meio do serviço. De acordo com 
a assessoria, essa possibilidade está aberta 
para algumas páginas, conforme critérios 
estabelecidos pela plataforma. Mas, diferen-
temente do YouTube, o catálogo do serviço 
não será formado por produtos publicados 
por usuários. Os usuários ficarão restritos a 
um papel mais próximo de audiência. Eles 
poderão buscar vídeos por autores e temá-
ticas. Também será possível personalizar 
listas e visualizar o que “amigos” na rede 
estão vendo.

Se não vai liberar a publicação de vídeo 
de usuários, o Facebook aposta na promoção 
de uma cultura de consumo simultâneo e par-
ticipativo entre os usuários, com formas de 
amigos assistirem simultaneamente ao mes-
mo conteúdo e interação com programas.

“Lançamos o Watch nos EUA há um 
ano para oferecer às pessoas um lugar no 
Facebook para encontrar programas e cria-
dores de vídeos que elas adoram e para ini-

valor contratado, ficava em torno de 0,28 
Mbps e 2,15 Mbps nos testes de velocidade 
anexados ao processo. Bem abaixo dos 10 
Mbps prometidos e que vinham na conta no 
fim do mês.

Durante mais de três anos, as duas clien-
tes tentaram resolver o problema por meio 
do serviço de atendimento ao cliente da Net, 
sem sucesso. O processo foi instaurado, a 
operadora foi condenada em primeira ins-
tância, recorreu, e a condenação foi mantida 
agora na segunda instância. Cada uma das 
ex-clientes terá de receber R$ 5.000 em in-
denização por dano moral. Além disso, uma 
delas ganhou direito a receber de volta 90% 
do valor que ela gastou pagando contas de 
internet e TV a cabo para a Net entre março 
de 2014 e janeiro de 2015.

ciar conversas com amigos, outros fãs e até 
mesmo com os próprios criadores”, disse 
o vice-presidente de vídeo, Fidji Simo, em 
nota divulgada no site da empresa. Com 
isso, o Facebook busca se posicionar melhor 
no mercado de audiovisual online sob de-
manda, em um espaço já povoado por seus 
concorrentes, como o YouTube (Google), 
AmazonPrime (Amazon) e Apple TV (Ap-
ple). Além disso, há empresas especializa-
das em streaming, como a Netflix, e projetos 
de grandes operadoras, como o Hulu (Com-
cast e AT&T).

O serviço Watch marca uma virada do 
Facebook em relação ao seu papel como ve-
ículo de mídia. Inicialmente, a plataforma se 
apresentou como um espaço de publicação 
de imagens, textos, áudios e vídeos. Com a 
aplicação intensa de algoritmos para sele-
cionar o que é exibido na linha do tempo do 
usuário, ela passou a ter uma prerrogativa 
editorial sobre as mensagens circulando no 
seu interior.

Com o Watch, o Facebook não apenas 
atuará como um organizador de conteúdos 
de terceiros mas como realizador. Uma das 
estratégias anunciadas neste ano foi a defini-
ção de parcerias com emissoras como ABC 
e CNN para a criação de programas jorna-
lísticos específicos. A empresa anunciou 
investimento em outros programas. Outra 
estratégia vem sendo a disputa pela compra 
de direitos de transmissão. A empresa ad-
quiriu a licença para transmitir campeonatos 
como a Liga Nacional de Beisebol dos Es-
tados Unidos, a Premier League de futebol 
do Reino Unido e a mais importante compe-
tição de críquete da Índia. De acordo com a 
empresa, 50 milhões de pessoas nos Estados 
Unidos assistem a vídeos de, pelo menos, 
um minuto, pelo serviço a cada mês. O to-
tal de tempo de obras vistas pela ferramenta 
cresceu 18 vezes desde o começo do ano. 
No Brasil, o Facebook anunciou em julho 
ter 127 milhões de usuários.



O QUE VOCE NÃO SABIA:

01) O cabelo cresce cerca de 0,6 cm por mês e mais depressa pela manhã do que 
em qualquer outra hora do dia.
02) O cérebro de um recém-nascido cresce quase 3 vezes o seu tamanho 
durante o primeiro ano! Os humanos têm o cérebro mais complexo de qualquer 
criatura na Terra.
03) O chocolate de leite foi inventado por Daniel Peter, que vendeu a invenção ao 
seu vizinho Henri Nestlé.
04) Americanos consomem 16.000 toneladas de aspirina por ano.
05) O crânio tem 29 ossos.
06) O esqueleto de um homem de 64 quilos pesa cerca de 11 quilos.
07) O crocodilo não pode pôr a língua para fora.
08) O lápis é o objeto mais utilizado em qualquer canto do mundo. O Brasil é o 
maior produtor: mais de um bilhão de unidades por ano saem da fábrica da Faber-
Castel em São Paulo. Os maiores consumidores são os norte-americanos: 2 bilhões 
e meio de lápis por ano.
09) O menor músculo do corpo é o estapédio, que fica na cavidade do tímpano, no 
ouvido médio.
10) O microondas foi inventado quando um cientista atravessou um radar e um 
chocolate derreteu no seu bolso.

DICAS UTÉIS:
Não consegue abrir o vidrinho 

de esmalte?

           ENTRETENIMENTOS                                 
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Colocar um elástico em volta melho-
ra a aderência e assim você consegue 

abrir o vidro.

Você é uma pessoa 
curiosa?

 Então mate sua 
curiosidade agora.

Confira e curta:

ChARADAS
Como se chama o lanche favorito do pastor alemão?

R.: Cachorro Crente.!
Como um matemático come um X-Burger??

R.: Ele começa pelo pão e pelo hambúrguer, só pra poder isolar o X!

Abrir a argola da chave com 
um extrator de grampo.

Não precisa quebrar a unha ou machu-
car o dedo para realizar uma tarefa tão 

simples.



COZINHANDO COM ARTE

Arroz de forno à parmegiana

INGREDIENTES
100 g de presunto picado
100 g de mussarela picada
2 xícaras de arroz cozido do dia anterior
3 colheres de sopa de queijo ralado
Salsa picada
manjericão picado
pimenta do reino
sal a gosto
1 cebola picada
1  alho amassado
azeite doce

TIMER DE ARROZ DE FORNO À 
PARMEGIANA

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...

Juh Lacerda Luis Lira

Claudia Irene Dinanci Santos

SOCIAL
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Uma receita prática e muito gostosa , fica pronta em meia hora, e deixa
seu almoço ótimo! Confira!

Tempo de preparo: 20 minutos
Tempo de cozimento: 30 minutos
Tempo total: 50 minutos
Rendimento: 1 porção

MODO DE PREPARO PASSO A 
PASSO:
Doure a cebola e o alho no azeite, desligue 
o fogo e coloque o arroz, acrescente o resto 
dos ingredientes e misture:
- Coloque em uma travessa a metade do 
arroz, salpique pimenta do reino, regue com 
azeite doce, preencha com o resto do arroz:
 Salpique queijo ralado e leve ao forno para 
gratinar por 20 minutos:

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 

Evandro Canale Laceli Ponce

Marcio Germani Vania Gomes

São Luis com Nove de Julho - Antiga sede da Prefeitura (esquina, lado esquerdo)

CHEGANDO EM MARÍLIA...
NOVIDADE
NA CIDADE. 
 
Chegou em Marília a 
clínica do seu carro; 
DACAR’S CENTRO 
AUTOMOTIVO. 
Nossos Parabéns 
ao Proprietário 
Jairo Cordeiro e aos 
funcionários Paulo e 
Lara. Precisou?
Faça uma visita na
Av. República, 4916.


