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Marília ganha primeiro condomínio do “Minha Casa,
Minha Vida” com elevadores.

O empreendimento foi lançado este mês com 160 unidades disponíveis, sendo distribuídas em 10 torres de 04 andares com 04
apartamentos por andar. A novidade é o acesso com elevadores. Pág. 03

Prefeitura de Rio Preto
fecha parceria e lança
regional administrativa
da zona norte.

Segurança para as
Mulheres: conheça como
funciona o botão do
pânico.

A Regional da Zona Norte ficará ao lado
do Shopping e oferecerá a população
todos os serviços da Prefeitura Muncipal
daquela cidade. Pág. 06

Sucesso na Grande São Paulo e
instrumento de campanha do candidato
João Dória o dispositivo já começa a
avançar para o interior. Sorocaba já
obteve otimos resultados. Pág. 11

Conheça quais os
sintomas da Ansiedade
e como combater.

Um mal que aflige boa parte da
população. O Jornal do Ônibus trás pra
vc uma reportagem completa com toda
sintomalogia e tratamento. Pág. 12
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GOTAS DE FÉ.

A pressão por gastos e o
déficit no pós-eleitoral

“OLHANDO PARA O ALVO”
Hebreus 12:2 –“Olhando para Jesus,
autor e consumidor da fé”
Infelizmente nesse tempo em que vivemos,
temos passados por muitas situações que tentam
nos abater, nos desanimar e até mesmo nos
destruir. Qual a receita para podermos enfrentar
tudo isso?
O Salmo 121, nos ensina a olhar para o alto,
para algo muito maior do que qualquer coisa
que exista ao nosso redor e reconhecer que é do
Senhor que vem o nosso socorro.
Quando temos essa atitude, deixamos de
olhar para as circunstâncias que nos cercam,
tiramos os olhos dos problemas e começamos a
exercer nossa fé em Jesus Cristo.
Ele nos faz lutar, pois renova em nós o
ânimo, a esperança, a perseverança, a confiança
de que, sim com Ele somos mais que vencedores
em todas essas coisas. Romanos 8:37.
E continuando a ler o Salmos 121, vemos o
que Deus faz com quem olha para Jesus.
1- Não deixa vacilar nossos pés, nos dá
determinação.
2- Não nos abandona nem por um momento,
cuidado constante.
3- Guarda nossas vidas.
4- Nos protege e defende de todo o mal, de dia
e de noite.
5- Trabalha a nosso favor mesmo enquanto
dormimos.
6- Guarda nossa alma.
7- Em toda o tempo estaremos protegidos.

“Um aspecto é comum em todas as eleições:
as promessas dos candidatos como instrumento
para ganhar votos. Quando as promessas tratam
de intervenções governamentais não onerosas
(aquelas que não geram gastos, como, por exemplo, a redução da maioridade penal), a questão
se situa apenas no campo dos usos e costumes,
sem imposição de desembolso de dinheiro pelo
governo, logo sem implicações quanto ao equilíbrio orçamentário. Porém, quando as promessas
se situam no campo das intervenções onerosas
(aquelas que geram gastos, como o aumento do
beneficio Bolsa Família e a elevação salarial para
servidores públicos), os impactos financeiros vão
para dentro do orçamento, com consequências
em termos da Lei de Responsabilidade Fiscal,
da carga tributária, do déficit fiscal e da dívida
pública.”
“Em uma sociedade pobre como a brasileira,
há e continuará havendo fortes pressões sobre
prefeitos, governadores e presidente da República para abrir as torneiras do gasto público e atender demandas tanto das corporações do serviço
público quanto de setores da população em geral.
Nem sempre as demandas têm conexão com situações dramáticas em termos de renda dos demandantes. Uma coisa é a pressão de um servidor que atua como agente de saúde e tem salário
pouco superior a R$ 1 mil por mês, outra coisa é
a pressão por aumentos feita por servidores que

já ganham o teto de R$ 33,7 mil. Terminadas as
eleições, o presidente da República e os governadores eleitos já começam a sentir os duros efeitos
de suas promessas, sobretudo se confrontadas
com a triste realidade dos orçamentos públicos.”
“Diante de argumentos mal formulados e
teses falsas, típicas de demagogia eleitoral, a sociedade não pode aceitar que os governantes tentem resolver suas promessas com aumentos de
tributos. O país sai dessas eleições com enormes
pressões por aumento de gastos, com a carga tributária no limite, com gigantescos déficits fiscais
e com uma dívida pública alta e perigosa. Considerando que é necessário reduzir o déficit já instalado nas contas públicas, o governo dependerá
do caminho mais recomendável: o aumento da
arrecadação que derive do aumento do produto
nacional. É pelo crescimento do PIB que o país
deve gerar mais renda, emprego e tributos. A elevação saudável de arrecadação tributária é a que
decorra do aumento do produto, não de sobrecarga tributária adicional sobre a população e o
setor produtivo em geral. Em seus primeiros pronunciamentos, Jair Bolsonaro se comprometeu
com o equilíbrio das contas públicas, com o fim
do crescimento da dívida pública e com reformas
que ajudem a gerar emprego e renda; que seja capaz de levar adiante esses propósitos, pois o país
já conhece o resultado da irresponsabilidade fiscal. O povo não suportará outro engodo politico”

FLASH COM PIMENTA

Ele é fiel em sua palavra.
OREMOS = Pai Amado. Te agradeço por todo o
teu cuidado para comigo e peço que me ajudes a
permanecer com os olhos fitos em Ti. Tu é meu
socorro e minha esperança. Amém.

FONES UTEIS

Comunidade Evangélica Casa de
Oração Cristo Vivo
Rua:Pernambuco 640- Bairro Bansato
Próximo (abaixo) ao Largo do Sapo.
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Prefeitura Municipal ................... 3402-6000
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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
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Inédito: Zona Norte ganha conjunto de
apartamentos do “minha Casa, Minha Vida” com
elevadores e moderna estrutura.

Localizado em uma área privilegiada da
zona norte da cidade, foi Lançado no ultimo dia 3 de novembro ( sábado ultimo ) o
Condomínio Residencial Torres de Marília.
Situado na Rua Rosa I. Mazzeto, 191 no
bairro Osvaldo Franceli, o empreendimento
vem com a assinatura da conceituada Incorporadora e Construtora Torres Engenharia
de São Paulo em parceria com a Master
imóveis que, com exclusividade trás para o
nosso município um novo padrão e design
para os projetos associados ao programa
minha casa, minha vida. Além da estrutura
diferenciada, o Residencial Torres de Marília é oferecido aqueles com sonham com

uma moradia digna e de qualidade com
acesso por elevadores, uma novidade não só
no município, mas, para toda a região. Para
Valter Cavina, Diretor da Master Imovéis, o
projeto rompe com todos os modelos apresentados até o momento para o segmento; “
além de apartamentos bem maiores do que
os tradicionais e com design diferenciado,
levamos em conta a pesquisa de mercado
realizada com antecedência junto aos mutuários que apontaram as principais queixas
e os seus desejos para um novo empreendimento. Por esta razão, foi implantado
por exemplo o elevador e a varanda grill”,
ressaltou. Cavina, lembrou ainda sobre a

Sindicato:
Diretoria eleita vai realizar auditoria.

Paulino irá buscar parcerias para viabilizar o
projeto de casas populares para o funcionalismo
Eleita no último dia 24 de outubro, a nova diretoria do sindicato dos servidores públicos muni-

cipais e, que tem a frente o servidor José Paulino,
buscará resgatar a credibilidade da entidade que,
segundo ele, foi desgastada ao longo dos últimos
anos. Após uma vitória expressiva que obteve 429
votos contra 323 da chapa adversária (chapa 02),
Paulino se sentiu lisonjeado após a realização de
um processo eleitoral disputadíssimo e, que só
ocorreu devido a intervenção da justiça.
O novo Presidente destacou que, a primeira
etapa do trabalho será realizar uma ampla e transparente auditória para se diagnosticar a realidade
do sindicato e, posteriormente a isso uma intensa
mobilização para a adesão de novos associados.
Questionado sobre o projeto de casas populares para o funcionalismo como havia sido
anunciado pelo ex-presidente, Paulino declarou
que não conseguiu apurar nada de concreto em
órgãos e instituições, mas, que irá buscar parcerias e maiores informações para que possa viabilizar esta importante conquista para os servidores,
complementou.

comodidade oferecida para que os futuros
proprietários possam escolher com tranquilidade o seu apartamento, a torre e o andar;
“não se trata de sorteio, a pessoa teve seu cadastro aprovado já parte para a próxima fase
que é escolher qual será o seu apartamento
e, e que local ficará”, concluiu. Nesta primeira etapa de vendas, serão 160 unidades
de apartamentos distribuídos em 10 torres,
sendo 04 por andar e 16 por edificação. A
planta é apresentada com 51,70 m2 de área
privativa ( 01 amplo W.C + Cozinha + Sala
de Estar + Sala de Jantar e 02 Dormitórios +
varanda grill c/ 1,51 de largura e infraestrutura para Ar Condicionado ). O importante é
destacar que, o empreendimento fica próximo ao distrito industrial, comércio com fácil
acesso, a 05 minutos de 02 Hipermercados
e do Marília Shopping
situado na região que
mais se desenvolve na
cidade. O financiamento é realizado pela Caixa Econômica Federal
em até 360 meses,
com entrada facilitada
e, onde os interessados
poderão ainda utilizar
o FGTS e contar com
um subsidio de até
R$20.035,00. O futuro
morador poderá contar
ainda com amplo salão
de festas com churrasqueira e um belíssimo
playground, além de
portaria com monitoramento. As vendas
são realizadas com

Cornetadas
do dedão

exclusividade pela tradicional Master Imóveis ( 14-3316-9000 ) e, o apartamento decorado já pode ser conferido no local, onde
uma equipe está à disposição de todos para
maiores informações. As obras terão inicio
no período de 60 a 90 dias e o prazo de entrega após o inicio é de 18 meses. O “Empreendimento - Torres de Marília A” foi
Registrado junto ao 2º Cartório de registros
de imóveis e anexos de Marília, Estado de
São Paulo com matrícula 57.520. Aprovado
pela Prefeitura Municipal de Marília conforme Álvara Nº 222.69/2017. Nos termos
estabelecidos pelo Programa Minha Casa
Minha Vida. Portanto, totalmente regularizado e a disposição das pessoas interessadas
em realizar um ótimo investimento. VALE
A PENA CONFERIR !!!

Qual o futuro de Marília
após o resultado das
eleições???
Você concorda com o
número de vereadores para
2020???
Quais dos candidatos
a deputado na última
eleição, conseguirão uma
cadeira para vereador na
câmara de Marília???
E a tal da AME+???
Vem mesmo ou acabou o
amor???
Eleição da Presidência da
Câmara já está decidida ???
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PRIMEIRA PARADA

Guerino apresenta nova frota de ônibus.

Após a conquista do prêmio de melhor
empresa de ônibus do estado de S. Paulo e segunda maior do Brasil, a direção da empresa
Guerino seiscento mantém a sua já tradicional
política de investimentos.
Nota enviada a este Jornal do Ônibus Ma-

rília, informa a compra de novos ônibus para
o transporte de passageiros. Segundo Drº João
Guerino, “a empresa visualiza o cliente como
um grande colaborador e, por esta razão merece toda atenção e investimento de nossa parte”,
declarou.

Para o diretor, “a premiação recebida aumentou a responsabilidade e incentivou a investir ainda mais no conforto e na qualidade
dos serviços prestados”, complementou. Os
ônibus já estão a disposição e, em circulação
nas principais linhas oferecidas pela empresa.

Decreto proíbe
cobrança por cadeira
de roda em viagem
rodoviária.

As cadeiras de rodas e outras formas de auxílio à mobilidade, como bengalas e muletas,
estão livres dos limites de peso e tamanho em
viagens rodoviárias interestaduais e internacionais. Decreto assinado pelo presidente Michel
Temer impede que esse tipo de equipamento
seja alvo de cobranças adicionais ou restrições
para serem levados no bagageiro de ônibus de
viagem e similares. A nova regulamentação altera o Decreto 2.521 de 1998.
Segundo ressaltou o secretário nacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marco Pellegri, o texto parte do pressuposto que
os equipamentos de mobilidade devem ser entendidos como parte integrante do corpo das
pessoas com deficiência. “O cidadão tem que
viajar sempre acompanhado daquilo que garante sua mobilidade, autonomia e independência,
sem nenhum ônus”, ressaltou.

Horários Ônibus Intermunicipal - Empresa Guerino Seiscento
MARÍLIA (saída)

AMERICANA (CHEGADA)

10:15
15:45
23:15

16:55
22:25
05:30

MARÍLIA (saída)

S.J. do RIO PRETO (CHEGADA)

10:15
15:45
23:15

16:55
22:25
05:30

ATENÇÃO: a empresa Guerino Seiscento informa que, com o objetivo de oferecer mais alternativas e comodidade aos seus
amigos e clintes estará realizando nos proximos dias mudanças de horário em algumas linhas. Gratos pela compreensão.

Horários Ônibus Municipal - Linha Castelo Branco / Empresa Grande Marília
Dias Úteis
BAIRRO
05:30
08:15
11:55
15:35
18:20

05:55
09:10
12:30
16:05
19:15

06:25
10:05
12:50
16:30
20:10

06:50
10:35
13:30
17:00
21:10

TERMINAL
07:20
11:00
13:45
17:25
22:10

05:55
09:35
13:05
16:30
19:45

07:55
11:25
14:40
17:55
23:10

06:30
10:30
13:15
16:55
20:45

06:50
11:00
14:10
17:25
21:45

07:25
11:25
15:05
17:55
22:45

07:45
12:00
15:35
18:20
23:45

08:40
12:20
16:00
18:50

Horários Ônibus Municipal - Linha Jd. Marajó / Empresa Sorriso de Marília
Dias Úteis
BAIRRO
05:27
07:27
10:26
13:38
16:22
18:34
23:20

05:47
07:47
10:58
14:10
16:44
18:56

06:07
08:18
11:30
14:44
17:06
19:18

06:27
08:50
12:02
15:16
17:28
20:20

TERMINAL
06:47
09:22
12:34
15:38
17:50
21:20

07:07
09:54
13:06
16:00
18:12
22:20

06:00
08:20
11:32
14:44
16:56
19:50

06:20
08:52
12:04
15:06
17:18
20:50

06:40
09:24
12:36
15:28
17:40
21:50

07:00
09:56
13:08
15:50
18:02
22:50

07:20
10:28
13:40
16:12
18:24
23:50

07:48
11:00
14:12
16:34
18:46
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ACONTECE INTERIOR

Prefeitura de Rio Preto fecha parceria com Shopping Cidade Norte e
viabiliza Regional da Prefeitura na região mais populosa do município.
O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo,
assinou em solenidade realizada recentemente, o protocolo de intenções para a criação da
Regional Norte da Prefeitura de Rio Preto no
Shopping Cidade Norte. O documento prevê
a construção de um espaço de aproximadamente 900 metros quadrados para levar ao
local, diversos serviços municipais.
O investimento previsto é de R$ 5 milhões e será realizado integralmente pelos
administradores do Shopping em uma área
anexa à praça de alimentação. “Isso é desenvolvimento, estamos interligando a cidade,
conectando as pessoas, foi uma das metas
do nosso plano de governo e uma reivindicação antiga dos moradores. Essa regional
irá trazer muitos benefícios para toda a população, não só da Região Norte.
Essa é a função da Prefeitura, facilitar a
vida dos moradores e levar serviços de qualidade”, afirmou o prefeito durante a cerimônia
de assinatura. Os administradores do Shopping Cidade Norte, Luis Carlos Tarraf e Felipe Soubhia Tarraf, destacaram a iniciativa da
prefeitura e disseram que a parceria será um
marco para a cidade. “Além dos benefícios
econômicos para os lojistas, também estamos
fazendo a nossa parte ao oferecer um espaço
digno para a população da nossa região.

Já temos essa parceria com o “Ganha
Tempo” e ela será ampliada com esse novo
espaço”, afirmou Luis Carlos Tarraf, um
dos diretores executivos do shopping. De
acordo com o protocolo assinado o prazo
de construção do anexo é de no máximo um
ano. À prefeitura caberá fornecer o mobiliário e o fornecimento dos funcionários para
a realização dos serviços. Atualmente, são
oferecidos serviços das seguintes secreta-

rias no Ganha Tempo Cidadão:
1. Secretaria Municipal de Obras (64 serviços)
2. Secretaria Municipal da Fazenda / Procuradoria Geral do Município (101 serviços)
3. Secretaria de Trânsito e Transportes (11
serviços)
4. Semae (80 serviços)
5. Emcop (5 serviços)
8. Serviços estaduais/Detran todos os serviços/ IIRGD todos os serviços

Matrículas para a educação infantil em Ourinhos são
prorrogadas até dia 9 de novembro.

A Prefeitura de Ourinhos prorrogou até dia 9
de novembro (sexta-feira) as matrículas de estudantes da educação infantil que, a partir de 2019,
vão ingressar nas creches (NEIs) e Emeis da rede
municipal de ensino. As inscrições devem ser
feitas nas unidades escolares em que as crianças
vão estudar. É preciso levar comprovante de residência, carteira de vacinação, certidão de nascimento e documentos de identificação dos pais.
Devem se matricular nas NEIs as crianças de
0 a 3 anos. Para ingressar nas Emeis as crianças
devem ter a partir de 4 ou 5 anos. Mais informações sobre matrículas podem ser obtidas na
Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone
3302-6200.

A Prefeitura de Ourinhos mantém cerca de
900 alunos em 17 NEIs e mais 1.400 estudantes
em 14 Emeis. Além do ensino de qualidade, o
município oferece merenda com cardápio balanceado, supervisionado por nutricionistas. As
crianças dos NEIs estudam em período integral
e recebem quatro refeições balanceadas por dia:
café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.
Já os alunos das Emeis, que estudam em meio
período, têm uma refeição por dia.
INVESTIMENTO - Desde que assumiu
o mandato, em janeiro de 2017, o prefeito Lucas Pocay vem intensificando os investimentos
na Educação. Uma das primeiras medidas foi a
implantação do Sistema Sesi de Ensino na rede

municipal de Educação, com materiais, apostilas
e método de ensino referenciados e reconhecidos
nacionalmente.
Outra providência foi a redução de 84% do
déficit de vagas nas creches do município, problema que se arrastava há anos e que vem sendo solucionado pela Secretaria da Educação. O
Prefeito Lucas também implantou projetos em
parceria com outras Secretarias, como o atendimento odontológico gratuito aos estudantes por
meio dos dentistas da rede de Saúde; além do
projeto Brasinha, em parceria com os Bombeiros
e o Patrulha do Trânsito, projeto de educação e
cidadania com apoio da Secretaria de Segurança
Pública.

Todos esses serviços serão ampliados e
novos serviços serão oferecidos. São eles:
• Recepção/triagem – recepção dos usuários
e análise inicial dos documentos necessários
• Junta de Alistamento Militar – todos os
serviços
• Justiça Eleitoral (TRE) – cadastro Biométrico da 267ª zona eleitoral
• Secretaria de Educação – Solicitação de
vagas; Atualização do cadastro; Transferência para outra unidade; Demais Serviços /
Informações
• Secretaria Trabalho e Emprego – Cadastramento do empregador; Cadastramento
do candidato à vaga de emprego; Busca de
currículos
• Secretaria de Saúde: Orienta SUS – Acesso a insumos de saúde; Acesso a medicamentos; Acesso a serviços de saúde; Acesso
a dietas nutricionais
• Secretaria de Saúde Vigilância Sanitária:
Renovação/Cancelamento/2ª Via de Licença de Funcionamento;Cadastro / Licença
Funcionamento Inicial; Alteração de dados
cadastrais: Protocolar defesa de Auto/Termo de vistoria; Inutilização de medicamento; Retirada de Licença e LTA; outros (esse
departamento realiza 20 serviços)
• Secretaria de Cultura – Acessa SP.

Hospital da Mulher
em Araçatuba
é transformado
em Centro
Especializado de
Atendimento.

Depois de correr o risco de ser fechado e
passar mais de um ano sem oferecer atendimentos, o Hospital da Mulher de Araçatuba voltou
a realizar mamografias desde o ultimo dia 22.
E, dentro da política de investimento na área de
saúde, a Prefeitura anunciou mais uma novidade
para o hospital. Desde o ultimo dia 30, ele passou
a funcionar como um Centro Especializado de
Atendimento à Mulher, oferecendo também os
serviços de ginecologia, obstetrícia clínica, mastologista, psicologia, fonoaudiologia, exames de
ultrassonografia e biopsias de mama. De acordo
com a administração municipal, para oferecer esses serviços, o Hospital da Mulher foi totalmente
reestruturado. Os encaminhamentos serão feitos
pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e pelos
profissionais que atendem nas residências das pacientes mais carentes.
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VOZ OPERÁRIA
Sindicato dos aposentados faz palestra
Projeto cria incentivos para
de “alerta” para os associados sobre
contratação de trabalhadores
empréstimo consignado e credito pessoal.

com mais de 45 anos.

Com o objetivo de orientar os associados
e simpatizantes, a SICOOB-COOPERNAPI
que faz parte do sistema SINDINAPI realizou recentemente palestra de orientação
sobre uma das principais preocupações dos
aposentados e pensionistas; o credito pessoal. Valdete Lopes Ferreira, Coordenador
regional ( Marília, Ourinhos e P. Prudente )
do sindicato enfatizou a importância destas
palestras sobre “educação financeira” que, a
aborda não só sobre empréstimos pessoal,
mas, também sobre cooperativismo. “ nosso
objetivo é levar aos associados todas as informações necessárias sobre a cooperativa
de crédito que é deles e, que disponibiliza a
modalidade de credito pessoal com segurança e, com e menor taxa de juros do mercado,
além de toda a assessoria necessária disponibilizada na sede do sindicato”.
O coordenador fez um alerta sobre uma
prática comum hoje em dia, que é o empréstimo consignado por parte de alguns familiares que utilizam o cartão do aposentado
devido a baixa taxa de juro e, posteriormente a isso pulam para o empréstimo pessoal
comprometendo quase que toda a renda do
beneficiário. “Poderia citar diversos casos
para você, de pessoas que nos procuram justamente na ânsia de solucionar o problema.
Quando estoura o limite do consignado que é de 30%, a pessoa acaba partindo
para o empréstimo pessoal e, é justamente o
momento em que cai nas armadilhas. Eu já
tive em mãos beneficiário com 80% do seu
beneficio comprometido, e, para estes casos
nosso depto jurídico tem conseguido reverter os casos com ações impetradas junto ao
judiciário que obtiveram parecer favorável e
em regime de urgência.
É necessário que o idoso tenha a sua
disposição a quantia necessária para sua sobrevivência”, ressaltou. Para complementar,
Valdete colocou a disposição para estes ca-

sos específicos o atendimento do Sindicato
dos Aposentados para o encaminhamento e
devidas orientações e o encaminhamento de
bloqueio destas operações. Outro alerta do
Coordenador foi sobre a violência psicológica sofrido pelos idosos quando se negam
a fazer o empréstimo para netos e outros parentes.; “A orientação que prestamos é a utilização do DISK 100 da Secretaria Nacional
dos Direitos Humanos. Toda pessoa que estiver sendo vitima ou souber de alguém que
esteja sofrendo esse tipo de pressão basta
ligar ou entrar em contato com o sindicato”,
complementou.
Já Deborah Pimentel dos Stos, encarregada
de negócios da Coopernapi fez questão de destacar a importância da diferença dos produtos
oferecidos pela entidade para com as financeiras ou instituições bancárias; “ é justamente o
preço dos produtos oferecidos, ou seja, a taxa
de juros mais baixo do que o mercado lá fora
oferece. E mais importante é que aqui o sindicalizado e cooperado se torna proprietário com
as vantagens que lhe são conferidas por força
de estatuto e de lei”, Completou.
O Senhor José Carolino de Campos,
Diretor Operacional, também foi um dos
palestrantes e enfatizou a importância de se
combater a exploração que é feita sobre os
aposentados e pensionistas. “ o importante
pra nós é fazer uma conscientização e orientação correta aos nossos associados, pois,
ele tem que sempre estar ciente do que irá
ocorrer com o seu suado beneficio.
Nosso papel é fornecer uma Educação
financeira lhe orientando sobre a facilidade
para se obter o empréstimo, porém com o
efeito que pode resultar a longo prazo”, finalizou. A Presidente local do sindicato dos
aposentados, Maria Emilia Padovani, lembrou que, o depto jurídico da entidade está
a disposição de todos na avª Sampaio Vidal,
1220, 6º andar.

Está em análise na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) um projeto que cria cotas
para pessoas com mais de 45 anos nas empresas privadas. Conforme o PLS 410/2018,
a empresa com 100 ou mais empregados está
obrigada a preencher de 5% a 15% das vagas e cargos com trabalhadores nessa faixa
etária. Conforme o texto, empresas com até
200 funcionários deverão reservar 5% de vagas para esses trabalhadores. Empresas que
tenham de 201 a 500 trabalhadores deverão
destinar a esse público 10% das vagas. A partir de 501 empregados, a reserva é de 15%.

Como contrapartida, o PLS
410/2018 permite a redução
nos montantes das contribuições sociais devidas pelos empregadores para a Previdência
Social. Também prevê a dedução, do cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, de
50% dos valores pagos aos
trabalhadores com mais 45 de
anos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), nas previsões para 2018, cerca de 30%
da população economicamente
ativa encontram-se na idade
entre 45 e 65 anos. O autor
do projeto, senador Eduardo
Lopes (PRB-RJ), afirmou que
a intenção é estimular a contratação de idosos e a manutenção do emprego de trabalhadores mais
experientes.
— Há levantamentos que indicam que a
maioria das empresas consultadas (62,2%)
reluta em admitir trabalhadores que se encontram nessa faixa etária. Com esses estímulos, esperamos que as empresas se sintam
motivadas a contratar um maior contingente de trabalhadores com idade mediana ou
avançada, assegurando-lhes direitos sociais
e proteção — argumenta o senador. O projeto está em fase de recebimento de emendas
na comissão.

Dicas sobre Direitos do
Trabalhador - Parte 2
Aqui a gente Descomplica tudo
sobre o Direito do trabalho com
dicas rápidas para você.

1) Meus salários estão atrasados, o que
devo fazer?
Esse é um dos casos que enseja a rescisão indireta do contrato de trabalho, ou
seja, a justa causa do empregador. Nesse
caso, você poderá requerer (na justiça) sua
saída do trabalho como se estivesse sendo
demitido sem justa causa, ou seja, recebendo todos os seus direitos, inclusive a multa
de 40% sobre o FGTS.
Art. 483 – O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando: d) não cumprir
o empregador as obrigações do contrato;
Artigo 483, d, CLT.
2) Meu chefe diminuiu meu serviço e eu
passei a ganhar menos. Ele está me forçando a pedir demissão. O que fazer?
Esse também é um caso em que o empregado pode requerer a rescisão indireta
do contrato de trabalho na justiça, isto é,
requerer a saída do trabalho como se estivesse sendo demitido sem justa causa, ou

seja, recebendo todos os seus direitos, inclusive a multa de 40% sobre o FGTS.
Art. 483 – O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida
indenização quando: g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Artigo 483, g, CLT.
3) Quanto tempo tenho para buscar
meus direitos na justiça?
Muito cuidado, pois o empregado só
tem 2 anos, contados da data do desligamento da empresa para buscar seus direitos
na justiça. Caso esse prazo seja ultrapassado, mesmo que o empregado tivesse direitos
a receber, tais direitos já estão prescritos e
não podem mais ser objeto de discussão.
Art. 11 – O direito de ação quanto a
créditos resultantes das relações de trabalho prescreve: I – em cinco anos para o
trabalhador urbano, até o limite de dois
anos após a extinção do contrato Artigo
11, I, CLT.
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O Sétimo Guardião:
entenda a trama da
próxima novela das 9
que começa dia 12.

Áries (de 21/03 a 20/04)
Este mês será marcado pela organização e
pela concretização de alguns objetivos. A nível profissional esta fase será muito importante
para você, uma vez que necessita libertar-se de
algumas situações mais complicadas do passado. Se está num relacionamento, passará por
alguns momentos em que irão ser exigidas provas de amor assim como de partilha. A nível de
saúde, deve fazer um esforço para controlar o
seu sistema nervoso.
Touro (de 21/04 a 20/05)
Este mês será cheio de mudanças e também de novidades. É provável que sinta a necessidade de iniciar coisas novas, como fazer
algum curso ou montar o seu próprio negócio.
A nível profissional, terá motivos mais do que
suficientes para sorrir. Se está num relacionamento, o seu parceiro será o seu melhor amigo
e também o maior confidente, pois será junto dele que encontrará as respostas que tanto
procura. A nível de saúde, este mês terá uma
grande vitalidade.

O Sétimo Guardião, a próxima novela das nove,
marca a volta de Aguinaldo Silva ao realismo fantástico
com Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso, Lilia Cabral, Antônio Calloni e grande elenco. A trama, que tem
direção artística de Rogério Gomes, vai mostrar que alguns lugares guardam grandes histórias e que, com elas,
muitos mistérios podem estar escondidos. Resta saber
até quando cada um é capaz de guardar um segredo.
Vamos explicar:
À primeira vista, Serro Azul pode parecer apenas
mais uma típica cidade do interior, pacata e cercada por
montanhas, onde avanços tecnológicos como internet e
telefonia celular ainda não chegaram. Um lugar pelo
qual quem passa não dá muita atenção, sem saber o
que está perdendo, afinal, uma cidade que é vizinha de
Greenville e Tubiacanga não poderia deixar de ter suas
peculiaridades. A principal delas é uma fonte com propriedades curativas e rejuvenescedoras, que é a parte
mais externa de um gigantesco aquífero, uma enorme
reserva daquilo que a cada dia se torna o bem mais
precioso da Terra: a água. Essa fonte é protegida por
sete guardiões que têm como missão garantir que essa
riqueza não chegue às mãos erradas.
Os sete guardiões, responsáveis por proteger a
fonte, são pessoas que, aparentemente, levam uma vida
comum: o prefeito Eurico (Dan Stulbach), o delegado
Machado (Milhem Cortaz), o médico Aranha(Paulo
Rocha), o mendigo Feliciano (Leopoldo Pacheco),
a cafetina Ondina (Ana Beatriz Nogueira), a esotérica Milu (Zezé Polessa) e Egídio(Antônio Calloni), o
guardião-mor.
Escolhidos através de um ritual secreto, eles são
substituídos a cada vez que um morre. Sempre por perto dos guardiões está Léon, o gato de Egídio. Alguns
comentam que o animal tem poderes. Outros se arriscam a dizer que ele não é apenas um gato. Quem também tem uma ligação muito forte com Léon é Luz da
Lua(Marina Ruy Barbosa). A jovem, recém-formada
professora, foi criada pelo avô, Sóstenes (Marcos Caruso), como uma menina comum. Luz sabe, no entanto,
que esse adjetivo não se aplica a ela. Desde pequena,
tem sonhos enigmáticos, alguns deles são visões de
algo que está prestes a acontecer. Além disso, Luz se
entende com o gato através do olhar. E é justamente a

partir de León – ou melhor, de seu desaparecimento
– que a história de O Sétimo Guardião começa a ser
contada.
Quando Egídio percebe que o animal sumiu, logo
trata de avisar aos outros guardiães, pois sabe o que
isso significa: Léon foi em busca daquele que ocupará
o posto de guardião-mor após a sua iminente morte.
Enquanto isso, em São Paulo...
Valentina Marsalla (Lilia Cabral), famosa empresária do ramo de cosméticos, só pensa no casamento
de seu único filho, Gabriel (Bruno Gagliasso). O rapaz
nem imagina, mas, na juventude, Valentina foi abandonada no altar por Egídio e fugiu de Serro Azul jurando
nunca mais voltar. Assistir ao filho dizer “sim” seria
uma maneira de ver o sonho do casamento realizado e,
ao mesmo tempo, garantir o futuro de seus negócios,
já que Gabriel se tornaria genro do poderoso Olavo de
Aragão Duarte (Tony Ramos). Porém, subitamente e
sem dar explicações, o rapaz desiste de subir ao altar
com Laura (Yanna Lavigne) e vai embora, para desespero de Valentina. O que ela não sabe é que horas
antes, León esteve em São Paulo diante de seu filho.
Em uma manobra misteriosa do destino, Gabriel dirige
rumo a Serro Azul, sem nunca ter sequer ouvido falar
da cidade. Chegando lá, a primeira pessoa a cruzar seu
caminho é Luz. Em pouco tempo, os dois percebem
que estão ligados pelo amor. Disposto a viver esse sentimento, Gabriel será capaz de enfrentar até mesmo a
fúria de sua mãe. O casal só não imagina que vai se
deparar com um obstáculo ainda maior.
O Sétimo Guardião, próxima novela das nove, é
uma obra de Aguinaldo Silva com direção artística de
Rogério Gomes. No elenco estão: Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso, Lilia Cabral, Tony Ramos, Dan
Stulbach, Milhem Cortaz, Antônio Calloni, Paulo Rocha, Ana Beatriz Nogueira, Leopoldo Pacheco, Zezé
Polessa, Marcos Caruso, Elizabeth Savalla, Vanessa
Giácomo, Letícia Spiller, Flávia Alessandra, Marcelo
Serrado, Carolina Dieckmann, José Loreto, Caio Blat,
Yanna Lavigne, Marcello Novaes, Fernanda de Freitas, Isabela Garcia, Ailton Graça, Bruna Linzmeyer,
Giullia Buscacio, Carol Duarte, Paulo Vilhena, Viviane Araújo, Júlia Konrad, entre outros. A trama estreia
no próximo dia 12 de novembro.

Gêmeos (de 21/05 a 20/06)
Durante o mês de Novembro poderão
deparar-se com algumas situações de ansiedade e impaciência, o que poderá fazer com que
algumas pessoas não entendam o seu ponto
de vista e o que no fundo pretende. A nível
profissional, embora este período se apresente
com alguns obstáculos, o nativo de Gêmeos vai
conseguir dar a volta por cima. Se está num relacionamento, viverá momentos de harmonia e
de grande cumplicidade com o seu parceiro. A
nível de saúde, a falta de descanso poderá ser
prejudicial à sua saúde.
Câncer (de 21/06 a 21/07)
Este mês será marcado por mudanças quer
a nível pessoal, quer a nível profissional. A
nível profissional, vai sentir que está no bom
caminho, o que vai fazer com não tenha receio
de apostar em novos desafios. Esta é também a
hora ideal para comprar ou até vender algo. Se
está num relacionamento, a fase é ideal para
concretizar novos projetos com o seu parceiro,
vai querer viver a paixão em pleno. A nível
de saúde, tendência a problemas respiratórios
Leão (de 22/07 a 22/08)
Este vai ser um mês dedicado à mudança
em relação a alguns dos seus hábitos e também
algumas atitudes. A nível profissional, durante esta fase vai fazer de tudo para cumprir os
objetivos com que ambicionou, mas também
para destacar-se dos seus colegas de trabalho,
o que realmente não será complicado. Se está
num relacionamento, vai sentir necessidade de
demonstrar todo o seu afeto ao seu parceiro. A
nível de saúde, aproveite para fazer mudanças
na sua alimentação.
Virgem (de 23/08 a 22/09)
O mês de Novembro será marcado pelo
bem-estar e pela estabilidade, uma vez que
estará mais comunicativo e com vontade de
entender os outros. A nível profissional, Virgem, chegou a hora de mostrar o que é capaz,
no entanto deve evitar agir por impulso ou até

de passar a imagem que é melhor do que os
outros. Se está num relacionamento, os momentos de cumplicidade e entre ajuda vão ser
muito importantes para você. A nível de saúde, terá um mês positivo e cheio de vitalidade.
Libra (de 23/09 a 22/10)
Este será um mês marcado por algum isolamento e introspecção, o que vai fazer com
que algumas pessoas possam achar a sua atitude egocêntrica. A nível profissional, vai estar
mais observador, procurando entender o que se
passa no seu local de trabalho. Se está num relacionamento, as emoções estarão á flor da pele
o que poderá levar a atritos com o seu parceiro. A nível de saúde, hora ideal para fazer uma
consulta de rotina.
Escorpião (de 23/10 a 21/11)
Este mês será marcado pela determinação
e pela inspiração, pois quanto maior esta for,
mais oportunidades terá para demonstrar o seu
potencial. A nível profissional, durante esta
fase vai querer envolver-se em novos projetos
que irão levar á sua realização profissional.
Se está num relacionamento, não viva preso
ao passado, lembre-se que o futuro é o mais
importante. A nível de saúde, procure iniciar
uma nova atividade
Sagitário (de 22/11 a 21/12)
O mês de Novembro será marcado pela
ambição e pela força de vontade. A nível profissional, durante este mês o seu desempenho
será notório o que vai fazer com que os seus
superiores sintam necessidade de avaliar o seu
trabalho. Se está num relacionamento, o seu
parceiro vai necessitar do seu apoio, esteja presente nas horas mais difíceis. A nível saúde,
estará em excelente forma física
Capricórnio (de 22/12 a 20/01)
Durante o mês de Novembro será posto á
prova, uma vez que a responsabilidade tende a
aumentar assim como o seu stress. nível profissional, terá de se esforçar para conseguir dar
resposta a tudo o que é pedido. Se está num
relacionamento, a partilha e a estabilidade vão
ser de grande importância durante este mês
para a sua relação. A nível de saúde, tome especial atenção à sua coluna
Aquário (de 21/01 a 19/02)
Este mês é provável que algumas dúvidas
possam surgir em relação ao melhor caminho
a seguir. A nível profissional, vai sentir que
chegou a hora de analisar tudo o que fez até
agora. Se está num relacionamento, é importante que defina alguns aspetos na sua relação,
não alimente situações de dualidade. Ao nível
de saúde, cuide da sua aparência.
Peixes (de 20/02 a 20/03)
Este mês estará mais emocional o que vai
fazer com que tenha alguma dificuldade em
entender alguns pontos de vista. A nível profissional, vai necessitar de alguma força para sair
do estado de estagnação em que se encontra.
Se está num relacionamento, altura ideal para
tomar decisões mais sérias. A nível de saúde,
cuide do seu sistema circulatório.
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Como escolher o
carregador portátil certo
para você e seu celular.

Uma preocupação para todos que utilizam celulares é com a sua bateria, uma vez
que ficar sem carga inutiliza o aparelho momentaneamente. A solução para quem não
está com uma tomada ao lado nessas horas
é recorrer a um carregador portátil, também conhecido como power bank. Apesar
de modelos diferentes destes dispositivos
serem muito parecidos, as especificações
deles acabam variando bastante e, é necessário estudar qual a melhor opção para o seu
celular. Para lhe ajudar nesta tarefa, o Olhar
Digital separou algumas dicas que lhe ajudarão a escolher o carregador portátil certo
para o seu telefone. Confira:
De olho na potência :
Assim como as baterias dos celulares, os
carregadores portáteis também possuem um
valor de carga máxima, que é um de seus
pontos mais importantes. Através deles é
que você conseguirá determinar quantas
cargas o dispositivo fará em seu celular. Na
maioria dos carregadores portáteis, entretanto, você consegue utilizar 100% de sua
carga. Assim, o ideal é que o número total
de sua potência seja um pouco mais que o
dobro da bateria de seu celular. Por exemplo, se tiver um celular com uma bateria de
3.500 mAh, procure um carregador portátil
que tenha ao menos 8.000 mAh.
Conferindo a velocidade de carregamento :
Atualmente, os carregadores portáteis
vêm com valores de amperagem diferentes,
que variam na maioria dos casos entre 1A e
2A. Esta parte reflete diretamente na velocidade de carregamento que ele fornecerá para
um aparelho. Como você pode imaginar, o
power bank que trouxer 2A de velocidade
será mais rápido. Entretanto, é necessário
tomar cuidado com os dispositivos que tra-

zem duas portas USB para o carregamento.
Nestas situações, geralmente, apenas uma
das portas oferecerá a velocidade máxima
para carregar seu celular. Além da velocidade dada pela amperagem do carregador
portátil, os aparelhos mais recentes já contam com entradas USB tipo C. Quando elas
estão presentes, caso o seu celular tenha o
suporte necessário a elas, a velocidade de
seu carregamento em algumas situações
pode ser dobrada.
Mecanismos de segurança :
Outro ponto importante a ser levado em
consideração na hora da compra de um aparelho destes é com os mecanismos de segurança que eles oferecem. Carregadores portáteis de marcas desconhecidas nem sempre
são confiáveis e podem danificar seu celular
caso possuam mecanismos falhos. Hoje,
existem três informações importantes a
segurança, que quando presentes, estão na
embalagem do produto. Estes mecanismos
são:
Gel híbrido – Uma camada interna que
protege o carregador portátil de quedas e
outros impactos;
Circuitos de proteção – Evitam que o
aparelho que está sendo carregado sofra
com uma sobrecarga de energia;
Termômetro – Evitam o superaquecimento do carregador portátil de forma que
ele não trabalhe em temperaturas inseguras.
Por último, mas não menos importante,
também não deixe de conferir na embalagem se o selo da Anatel consta nela. Ele é
extremamente importante para saber se o
dispositivo que você está adquirindo passou
em testes rigorosos de qualidade.
Pronto! Com estas dicas, você conseguirá escolher o carregador portátil ideal para
o seu celular nunca mais ficar sem bateria.
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WhatsApp ganhará
proteção a conversas por
senha e biometria.

O WhatsApp pode finalmente atender
um pedido antigos dos usuários: o suporte a
proteção de conversas por senha ou biometria. De acordo com prints vazados, a versão
do app para iPhone deve ganhar suporte a
autenticação via impressão digital ou reconhecimento facial em breve. O recurso já
estaria em desenvolvimento, mas ainda não
tem data para ser lançado.
De acordo com a publicação do WABetaInfo, famoso por vazar novidades do
WhatsApp, o suporte à biometria aumentaria a segurança das conversas dos usuários.
Ao ativar o recurso, o aplicativo passaria a
exigir que o usuário encostasse o dedo no
botão home ou olhasse para a câmera frontal. Só então, o conteúdo do programa seria
exibido ao usuário.
A autenticação do WhatsApp funcio-

naria com ambas tecnologias oferecidas
pela Apple: O FaceID (leitura facial) para
o iPhone X, XS e XR; e o TouchID (impressão digital) para o iPhone 5S ou mais
recentes que usem iOS 8 ou superior. De
acordo o WABetaInfo, o aplicativo de mensagens não terá acesso aos dados biométricos, já que o iOS não permitiria isso. Além
disso, caso houver falha de reconhecimento,
o usuário terá que digitar a senha de desbloqueio do iPhone.
Por enquanto, o suporte a biometria no
WhatsApp ainda está em fase iniciais de desenvolvimento e deve levar algumas semanas ou meses até ser liberado. O WABetaInfo afirma ainda que o WhatsApp Business
para iPhone também chegará com esse tipo
de autenticação. Não há informações quanto
a adição do recurso no Android.

Como evitar que seu
telefone no Facebook
seja garimpado para
propaganda no WhatsApp
Campanhas obtiveram programas
capazes de coletar números de telefones
de brasileiros no Facebook para
direcionar mensagens pelo WhatsApp
Uma reportagem da BBC News Brasil
mostrou que campanhas políticas no Brasil
obtiveram neste ano programas capazes de
coletar os números de telefones de milhares
de brasileiros no Facebook e usá-los para
criar grupos e enviar mensagens em massa
automaticamente no WhatsApp. A prática
viola as regras de uso dos dados do Facebook e, para alguns especialistas em direito
eleitoral, pode ser ilegal. É fácil evitar que
seu telefone seja “garimpado” no Facebook
para propagandas comerciais e políticas.

Siga esse passo a passo:
1) No canto superior esquerdo da página
principal, clique no seu nome ou na sua foto
de perfil;
2) Você será redirecionado para seu perfil.
Das opções disponíveis, ao lado de “linha
do tempo”, clique em “sobre”;
3) Em “sobre”, do lado esquerdo, selecione
“informações básicas e de contato”;
4) Ao lado de “telefones celulares” e do seu
número de telefone, clique em “editar”;
5) Você pode remover seu telefone ou
selecionar “somente eu”;
6) Clique em “salvar alterações”, pronto,
agora seu número de telefone não está mais
público no Facebook.
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App terá botão do pânico para vítimas
de violência doméstica.

Proibida pelo marido de trabalhar, Susana*
doou 15 anos da vida aos cuidados da casa, do
companheiro e dos três filhos. Em troca, teve o
rosto esmurrado, a cabeça esmagada contra a parede e a mente invadida por xingamentos como
“vagabunda”. Registrou boletins de ocorrência,
pediu separação e, há um ano, ganhou, enfim,
uma medida protetiva deferida pela Justiça: ele
não pode chegar a menos de 500 metros de distância dela. O que ainda conecta Susana ao ex-marido é o filho mais novo, de 13 anos, com
problemas psiquiátricos, que demanda cuidados
médicos. Um ano após a medida protetiva contra
o marido, porém, ela hoje se vê com um problema parecido: o filho, com surtos frequentes, passou a também agredi-la fisicamente. Falar sobre
as agressões do marido, calejadas em mais de
duas décadas, já não dói na dona de casa de 49
anos. É a violência do filho que arranca um choro
abafado: “É triste ver que você passou 9 meses
com um filho na barriga e hoje ele bate em você.
Me livrei de uma violência, mas agora estou passando pela mesma situação novamente, só que
é mais difícil porque é com o meu filho”, conta,
emocionada. “É muito difícil. Uma guarda civil
me disse que talvez a próxima medida protetiva
tenha de ser contra o meu filho.”

Susana está no programa Guardiã Maria da
Penha, criado para mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas contra
os agressores, uma parceria entre a Guarda Civil Metropolitana e o Ministério Público de São
Paulo (MPSP). Hoje, caso se sinta ameaçada pelo
agressor ou perceba que ele está infringindo a
medida protetiva, a vítima liga para o 153 e uma
viatura da GCM comparece ao local. O chamado chega aos guardas com alerta de emergência,
sendo prioritário - o que, segundo o órgão, coloca o tempo médio de atendimento no patamar de
cinco minutos. Hoje o programa atende 170 mulheres nesse perfil, mas somente da região central da capital paulista. O programa foi ampliado
para as regiões norte e sul de São Paulo desde
o ultimo dia 1º de novembro. Como ferramenta adicional, começou a funcionar um aplicativo
com a função de botão do pânico para as vítimas
já assistidas. “Hoje encorajo todas as mulheres a
tomarem a mesma iniciativa que tomei. Não somos obrigadas a viver sendo espancadas e não
devemos ter medo de denunciar. Devemos, sim,
ter uma proteção”, diz Susana. “Acredito que
vou ficar mais protegida com o aplicativo. Só um
clique que eu der, eles já vêm imediatamente.”
Desde 2014, a iniciativa já realizou 42.814
visitas e atendeu 1.888 mulheres. Com a renovação do termo de cooperação entre a Prefeitura e o
MPSP, que vigora até 2022, a expectativa é atender a cidade inteira. Duas viaturas e 12 guardas
civis metropolitanos - entre homens e mulheres

- têm visitado e acompanhado as vítimas nos últimos quatro anos no centro de São Paulo. Agora,
com a expansão, haverá reforço de 18 agentes e
três viaturas. A partir deste mês, 30 guardas-civis
estarão capacitados para fazer o atendimento especializado das vítimas nas regiões central, sul
e norte.
Na prática, o Ministério Público encaminha
os casos de medidas protetivas para a GCM, com
classificação de risco verde, amarela ou vermelha, de acordo com a gravidade. A equipe da
Guarda, treinada em conjunto com o MP, vai até
a casa da vítima, apresenta-se e passa as orientações. Após o primeiro contato e a inclusão no
programa, a equipe passa então a rondar os locais
onde a vítima se sente ameaçada: na maioria dos
casos, a casa dela, o trabalho e a casa de parentes. A cor vermelha indica, por exemplo, que
uma viatura vai circular todos os dias no local de
maior risco para a mulher.
“Se o agressor se aproximar ou infringir a
medida, ele é conduzido para a delegacia. Na
maioria das vezes, ele não paga para ver. São
poucos os casos em que o agressor desrespeita
a medida”, explica a coordenadora do programa
Guardiã Maria da Penha, inspetora superintendente Elza Paulina de Souza. Antes, caso estivesse em situação de emergência e precisasse pedir
o socorro dos guardas civis, a única opção da
vítima seria telefonar para o numero 153. Hoje
o aplicativo é mais uma possibilidade de acionamento. Mas, segundo Elza, o ideal é que o aplicativo não tenha uso. “Nosso intuito é que nenhuma mulher use. Porque se usar significa que
estamos falhando na outra proteção. Ela estará
em vias de fato, sofrendo a agressão. Esperamos
que tenhamos um número bastante pequeno nesse sentido”, diz.

Em um ano e meio no programa Guardiã
Maria da Penha, a recepcionista desempregada
Raquel*, de 44 anos, já recorreu ao socorro dos
guardas civis por se sentir ameaçada em algumas
ocasiões. Morando no apartamento onde residiu
por três anos com o ex-marido, o local já teve
a fechadura trocada pelo agressor e pelo filho
dele pelo menos duas vezes. Desde que obteve
a medida protetiva, em março do ano passado,
o agressor deixou o apartamento, mas nunca foi
buscar o carro na garagem. Ela também relata
que a energia da casa já foi cortada pelo ex-companheiro. Além disso, ele trabalha perto do local
onde mora Raquel e, por isso, ela já o viu na rua
e teme uma aproximação.
Após dois anos de agressões físicas e verbais
- época em que ia ao trabalho com maquiagem
pesada para esconder o olho roxo e sofria calada
por vergonha de contar aos parentes e amigos -,
ela registrou três boletins de ocorrência contra o
marido. O último foi registrado após uma discussão em que foi enforcada e ouviu “vou te matar”.
Conseguiu escapar e fugir de casa porque, por
medo, já havia criado o hábito de deixar a porta
de casa destrancada.
“Todas as vezes em que ele me agrediu, apertou muito o meu pescoço. Me lembrei do caso
daquela moça no Paraná que foi assassinada
pelo marido este ano. Se eu não tivesse deixado
a porta aberta, se não tivesse tido essa percepção, acho que ele teria me matado jogando do
prédio”, afirma. “Com o aplicativo, acho que vai
dar mais agilidade. Sinto-me mais segura porque
é só apertar um botão e eles chegam ao local.”

frentamento à Violência Doméstica (Gevid)
analisou 364 denúncias de mulheres vítimas de
violência doméstica. No estudo, foram encontrados 124 casos de feminicídio consumado. Deste montante, em cinco casos as vítimas haviam
registrado boletim de ocorrência contra o agressor. Os processos em que houve deferimento de
medida protetiva foram 12 em um universo de
364 casos, o que representa apenas 3% do total
de casos.
Valéria Scarance, promotora do Gevid e coordenadora do estudo, diz que as medidas protetivas têm efeito positivo de evitar a morte das
mulheres. “A Lei Maria da Penha não criou mecanismos de fiscalização das medidas protetivas,
daí a necessidade do Guardiã Maria da Penha.
O programa complementa esse sistema de proteção da mulher. Via de regra, cabe à mulher, que
já está fragilizada, notificar o descumprimento
da medida protetiva e notificar a polícia. Com o
programa da GCM, é o Estado que passa a ir ao
encontro da vítima”, explica.
Na cidade Sorocaba, o aplicativo foi lançado
no mês de março e além de salvar 50 mulheres,
foram emitidas 40 medidas protetivas. o fim da
tarde de 29 de setembro, a diarista Maria*, de 52
anos, chegava do trabalho, em Sorocaba, quando
se deparou com a porta de sua casa arrombada.
Um vizinho a alertou que o autor do arrombamento era um irmão dela, de 57 anos, que já a
tinha agredido várias vezes e contra quem a Justiça expedira medida protetiva. A mulher não
teve dúvida: acionou o botão do pânico em seu
celular e, minutos depois, uma viatura da Guarda
Civil Municipal chegou à casa e prendeu em flagrante o arrombador, que já era processado pelas
agressões. Desde que o aplicativo de proteção às
vítimas de violência doméstica foi lançado, em
março deste ano, 50 mulheres acionaram o botão
do pânico. Em alguns casos, o suspeito fugiu e,
em outros, houve mediação e solução pacífica.
Em 18 ocasiões, os agressores foram conduzidos
à delegacia e em sete, ficaram presos. Até esta
terça-feira, 142 mulheres estavam cadastradas
no aplicativo. “Toda moradora de Sorocaba que
obtiver medida protetiva do poder judiciário terá
o direito de se cadastrar gratuitamente, basta se
apresentar com o documento e seu celular no
Centro de Referência da Mulher”, disse a secretária de Igualdade e Assistência Social Cíntia de
Almeida.

Medidas protetivas
Em um estudo do MPSP publicado este ano,
a equipe do Grupo de Atuação Especial de En-

Caixa já disponibiliza consignado
com garantia do FGTS
Os trabalhadores do setor privado já podem
contar com a opção de crédito para empréstimo
consignado com uso do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) como garantia. De
acordo com o Ministério do Trabalho, por enquanto, apenas a Caixa Econômica Federal oferece a linha de crédito, que poderá ser solicitada
em qualquer agência do banco público. Outras
instituições financeiras também poderão disponibilizar a nova linha de crédito, desde que sigam
as regras estabelecidas. O crédito está disponível
para 36,9 milhões de trabalhadores com carteira
assinada. Os juros não poderão ultrapassar 3,5%
ao mês, percentual até 50% menor do que o de outras operações de crédito disponíveis no mercado,
informou o ministério. O prazo de pagamento será
de até 48 meses (quatro anos).
O uso do FGTS como garantia para o crédito
consignado proporciona juros mais baixos para os
tomadores, porque os recursos da conta do trabalhador no fundo cobrirão eventuais calotes, o que
reduz o risco para os bancos e permite à Caixa ofe-

recer empréstimos com taxas menores. Segundo o
ministério, os valores emprestados dependerão do
quanto os trabalhadores têm depositado na conta
vinculada do FGTS. Pelas regras, eles podem dar
como garantia até 10% do saldo da conta e a totalidade da multa em caso de demissão sem justa
causa, valores que podem ser retidos pelo banco
no momento em que o trabalhador perder o vínculo com a empresa em que estava quando fez o
empréstimo consignado.
Desde 2016, a Lei 13.313 previa o uso de parte do saldo do FGTS como garantia nas operações
de crédito consignado. A modalidade, no entanto,
não trazia segurança para os bancos. A possibilidade de que o funcionário, durante a vigência do
crédito consignado, sacasse parte do FGTS para
comprar um imóvel reduziria a quantia que poderia servir de garantia. Para maior garantia aos
bancos, no mês passado foi feita uma nova regulamentação da modalidade e a Caixa criou um sistema que permite fazer a reserva de valores da conta
do FGTS como garantia ao contrato consignado.

Página 12

Novembro/ 2018

SAÚDE & BOA FORMA

Saiba o que é e, como funciona a
Imunoterapia contra o câncer.
Quando a imunoterapia é indicada
A imunoterapia é um tratamento que é
indicado quando:
• A doença provoca sintoma graves que interferem nas atividades do dia-a-dia;
• A doença põe em risco a vida do paciente;
• Os restantes tratamentos disponíveis não
são eficazes contra a doença.
Além disso, a imunoterapia também é indicada nos casos em que os tratamentos disponíveis provocam efeitos colaterais muito
intensos ou graves, que podem colocar em
risco a vida do paciente.

A imunoterapia, também conhecida por
terapia biológica, é um tipo de tratamento que
fortalece o sistema imune do próprio paciente
fazendo com que o corpo possa ser capaz de
combater vírus, bactérias e até mesmo o câncer e doenças autoimunes. Desta forma, esta
terapia estimula sistema imunológico para trabalhar mais e melhor, facilitando o combate
das diversas doenças, ou pode fornecer componentes específicos que vão ajudar o sistema
imunológico a combater a doença, como é o
caso dos anticorpos monoclonais.
Além de ser aumentar muito as chances
de cura do câncer, mesmo nos casos avançados de câncer, a imunoterapia também é
bastante usada em forma de vacinas contra
alergias respiratórias.
Como funciona a imunoterapia
Dependendo do tipo de doença e do seu
grau de desenvolvimento a imunoterapia
pode funcionar de formas diferentes, que
incluem:
• Estimular o sistema imune para que combata a doença com mais intensidade, sendo
mais eficiente;
• Fornecer as proteínas que tornam o sistema

imune mais eficaz para cada tipo de doença;
• Injeção de anticorpos monoclonais de pessoas doentes que estão conseguindo combater a doença. Saiba mais sobre esta forma de
tratamento.
Como a imunoterapia apenas estimula o

Saiba reconhecer os Sintomas de uma
Crise de Ansiedade e o que fazer.

que é algo normal quando o indivíduo enfrenta
um momento importante para ele, mas se
estes sintomas tornarem-se constantes, o
indivíduo pode estar sofrendo de uma ansiedade
generalizada que deve ser tratada adequadamente
com sessões de psicanálise e, por vezes, toma de
medicamentos para acalmar.
Saiba reconhecer os Sintomas de uma Crise
de Ansiedade e o que fazer:

A crise de ansiedade é um momento em que
a sensação de angustia e insegurança aumentam
de forma a deixar o indivíduo descontrolado
com a sensação de que alguma desgraça deverá
acontecer com ele ou com as pessoas importantes para ele. Quando uma crise de ansiedade se
instala o que se pode fazer é tentar organizar os
pensamentos rapidamente e evitar pensar no pior
para impedir que uma crise de pânico se instale.
Sintomas de uma crise de ansiedade
Assinale a seguir os sintomas que apresenta
e saiba se pode estar sofrendo uma crise de ansiedade:
1. Sentiu-se nervoso, ansioso ou no limite?
( ) Sim
( ) Não
2. Teve dificuldade em parar de se sentir
preocupado?
( ) Sim
( ) Não
3. Ficou preocupado com várias coisas ao
mesmo tempo? ( ) Sim
( ) Não
4. Teve dificuldade em relaxar?
( ) Sim
( ) Não
5. Sentiu-se tão preocupado que foi difícil ficar
parado? ( ) Sim
( ) Não
6. Sentiu-se facilmente irritável ou chateado?
( ) Sim
( ) Não
7. Sentiu medo como se algo muito mau fosse
acontecer? ( ) Sim
( ) Não
Estes sintomas ocorrem devido ao aumento
do hormônio adrenalina na corrente sanguínea,

O que fazer numa crise de ansiedade
O tratamento para crise de ansiedade depende da gravidade e das constâncias dos sintomas
gerados. Se eles dificultarem a vida do indivíduo ou dos que estão à sua volta, é aconselhado
buscar ajuda médica, pois este distúrbio pode
ser tratado com diversos tipos de terapias como
acupuntura, sessões de auto ajuda, de auto conhecimento e, em alguns casos, o médico poderá
indicar a toma de medicamentos por um certo
período de tempo.
Saber como combater a ansiedade é tão importante quanto saber evitar a sua ocorrência,
por isso uma boa dica é anotar todos os fatores
que podem desencadear uma crise de ansiedade
e tentar evitá-las ao máximo. É indicado realizar
uma boa avaliação do ritmo de vida, estudos, trabalho, família e então adotar um novo estilo de
vida, optando por situações menos estressantes,
que certamente causarão menos ansiedade.

Colaboração:
Dr. Arthur Frazão
Médico
generalista, com
registro profissional
no CRM/PE 16878

sistema imunológico, não é capaz de tratar
rapidamente os sintomas da doença e, por
isso, o médico pode associar outros medicamentos, como anti-inflamatórios, corticoides ou analgésicos, para diminuir o desconforto do paciente.

Onde pode ser feito o tratamento com
imunoterapia
A imunoterapia é uma opção que pode
ser sugerida pelo médico que está orientando o tratamento de cada tipo de doença e,
por isso, sempre que necessária, é feita pelo
médico especialista da área. Assim, no caso
do câncer, por exemplo, a imunoterapia
pode ser feita nos institutos de oncologia,
mas no caso de doenças da pele, ela já deve
ser feita por um dermatologista e no caso de
alergia respiratória o médico mais indicado
é o alergologista.

Conheça alguns analgésicos naturais
A função dos analgésicos é
amenizar ou eliminar as dores
em qualquer parte do corpo, sobretudo na cabeça, mas também
nos músculos e articulações.
Existem diferentes tipos de
analgésicos que podemos comprar nas farmácias, muitas vezes
com o alívio rápido da dor. O
problema é que, se esses analgésicos forem usados em excesso,
podem ocorrer diversos efeitos
colaterais.
Caso você seja o tipo de
pessoa que toma muitos analgésicos (mais que 15 comprimidos no mês), o ideal
é tentar alguns analgésicos naturais para amenizar o efeito negativo no organismo.
Cada organismo reage de forma diferente
para cada componente, então faça testes e veja o
que mais funciona para o seu caso.
Casca de Salgueiro
O uso da casca de salgueiro branco para alívio da dor vem desde a Grécia Antiga. Por ser
rico em salicina, a casca de salgueiro branco tem
o mesmo efeito da aspirina que compramos nas
farmácias. A casca de salgueiro branco pode
ser adquirida em lojas de produtos naturais, inclusive sob a forma de cápsulas para consumo
imediato. Pode-se usar a casca de salgueiro para
ajudar a aliviar o desconforto originado por dores
de cabeça, dores lombares, osteoartrite e muitas
outras doenças.
Cúrcuma e Pimenta Caiena
Esta especiaria contém curcumina, um potente analgésico que ajuda a bloquear a dor no corpo
e, por sua vez, a combater a inflamação. Pode-se
consumir a cúrcuma no lugar dos fármacos, sem
nenhum efeito colateral. Como foi demonstrado
em vários estudos, a cúrcuma pode ajudar a deter
as dores da artrite reumatoide, ao “anular” o envio de neurotransmissores ao cérebro.
A pimenta é um estimulante estimula o fluxo

sanguíneo e assim alivia a dor. Da mesma forma, eles têm um ingrediente, a capsaicina, que
bloqueia a dor, pois persuade o cérebro de que a
área tratada não é, de fato, dolorosa e, portanto,
cega os nervos.
Então, o cérebro produz a substância que
acalma a dor. Capsaicina na pimenta caiena também reduz dor nas costas, dor muscular e dor devido à artrite.
Além disso, os dois ingredientes — cúrcuma e pimenta caiena — se potencializam quando
ingeridos juntos, aumentando o aproveitamento
pelo organismo.
Gengibre
A raiz do gengibre foi usada na antiguidade
no tratamento de problemas como a artrite, graças à sua capacidade para reduzir a inflamação e
a dor nas articulações. O gengibre, tanto em forma de chá como para uso tópico, tem um poderoso efeito anti-inflamatório e analgésico, capaz de
combater diferentes doenças.
Cravo da Índia
O cravo é utilizado em todo o mundo. Ele é
um excelente analgésico natural capaz de aliviar
fortes dores de cabeça e de dentes. Esse benefício
é atribuído aos seus conteúdos significativos de
eugenol, componente ativo que tem propriedades
anestésicas e antibacterianas, crucial para reduzir
doenças e outros problemas associados.
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ENTRETENIMENTOS
O QUE VOCE NÃO SABIA:
Você é uma pessoa
curiosa?
Então mate sua
curiosidade agora.
Confira e curta:

01) O recorde de vôo de uma galinha é de 13 segundos.
02) Todos os animais podem pular, exceto os elefantes.
03) Einstein nunca foi um bom aluno, e nem sequer falava direito aos 9 anos. Seus
pais achavam que ele era portador de necessidades especiais.
04) Está provado que o cigarro é a maior fonte de pesquisas e estatísticas.
05) Foi na Inglaterra do século XVIII que testaram em humanos as primeiras
vacinas contra a varíola. As “cobaias” foram sete criminosos que, como
recompensa, ganharam a liberdade. Ficaram livres, inclusive, da doença.
06) Júpiter é maior que todos os outros planetas do sistema solar juntos.
07) Na idade média, a maioria casava-se no mês de junho (início do verão no
hemisfério norte), porque, como tomavam o primeiro banho do ano em maio, em
junho o cheiro ainda estava mais ou menos.
08) No ano de 1925, o inverno foi tão frio no Canadá que as águas das cataratas do
Niagara ficaram completamente congeladas.
09) No momento em que um avião atravessa a barreira do som, forma-se uma
enorme nuvem à sua volta. Esta nuvem é provocada pela onda de som que, ao
avançar, comprime a umidade do ar. Chama-se “cone de Mach”.
10) Lembram-se do filme “Jurassic Park” em que o Tiranossauro Rex persegue um
Jeep a 80 km/h? É mentira. O biólogo John Hutchinson, da Universidade Stanford,
e o engenheiro Mariano Garcia, de Cornell, garantem que o mais famoso carnívoro
era tão rápido como uma galinha. A velocidade do animal extinto era de no mínimo
16 km/h, e no máximo 40 km/h (o mesmo que um cão).

DICAS UTÉIS:

TEMPO DA FRASE - PIADAS DO JOÃOZINHO
A professora chega para o Joãozinho e diz:
- Joãozinho qual é o tempo da frase: eu procuro um homem fiel?
E então Joãozinho responde
- É tempo perdido!
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POLTRONA 15

Federação confirma VAR no Paulistão-2019
O Campeonato Paulista de 2019 terá novidades tecnológicas. Em reunião realizada
na sede da Federação Paulista de Futebol
(FPF), ficou definido que a próxima edição
da competição terá pela primeira vez o uso
do VAR (árbitro assistente de vídeo) a partir das quartas de final. A implantação do
árbitro de vídeo no Estadual acontece após
a polêmica da decisão deste ano, quando o
árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza voltou atrás na marcação de um pênalti
do corintiano Ralf no palmeirense Dudu, na
etapa complementar do segundo jogo da decisão. O investimento na tecnologia – cujo
valor não foi divulgado – será custeado pela
entidade. A competição terá também a gravação da conversa entre a equipe de arbitragem. Porém, será apenas para “aprimoramento interno”, segundo a entidade.
O Paulistão-2019 terá início no dia 20
de janeiro e se estenderá até o dia 21 de
abril. O campeonato terá a mesma fórmula
de disputa dos últimos anos. As dezesseis
equipes participantes foram divididas em
quatro grupos. Os times da mesma chave

não se enfrentam na primeira fase. Os dois
primeiros colocados de cada grupo avançam
às quartas de final, que serão realizadas em
jogos de ida e volta. O mesmo acontece na
semifinal e na final. O Conselho Técnico do
Campeonato Paulista teve representantes de
15 dos 16 clubes da Série A1.
O único time que não enviou um representante foi o Palmeiras, que rompeu relações com a FPF desde a segunda partida da
final do Estadual, quando o clube perdeu
para o Corinthians por 1 a 0. Confira as
chaves:
Grupo A
Santos, São Caetano,
Red Bull, Ponte Preta
Grupo B
Palmeiras, Novorizontino,
São Bento, Guarani
Grupo C
Corinthians, Bragantino,
Ferroviária, Mirassol
Grupo D
São Paulo, Botafogo,
Ituano, Oeste

Sorteio das chaves do Campeonato Paulista

UFC divulga evento pôster de Real Madrid pode levar joia
evento histórico no fim do ano. rara da base do Palmeiras.

O UFC revelou aos fãs nesta terça-feira
o pôster oficial do seu evento especial de final de ano. O UFC 232 – marcado para o
dia 29 de dezembro, em Las Vegas (EUA)
– terá duas lutas marcantes: a volta do mito
Jon Jones em uma revanche contra o perigoso Alexander Gustafsson entre os meios-pesados, além do tão aguardado confronto
entre as brasileiras Cris Cyborg e Amanda
Nunes, pela categoria peso pena.
A noite ainda terá outros lutadores muito conhecidos do público: o pesado Andrei
Arlovski, o leve B.J. Penn e o meio-médio
Carlos Condit. Confira as lutas confirmadas
do UFC 232 até o momento:
Peso meio-pesado:
Jon Jones x Alexander Gustafsson
Peso pena:

Cris Cyborg x Amanda Nunes
Peso pesado:
Andrei Arlovski x Walt Harris
Peso pena:
Megan Anderson x Cat Zingano
Peso meio-pesado:
Corey Anderson x Ilir Latifi
Peso leve:
B.J. Penn x Ryan Hall
Peso meio-médio:
Michael Chiesa x Carlos Condit
Peso pena:
Arnold Allen x Gilbert Melendez
Peso médio:
Uriah Hall x Bevon Lewis
Peso galo:
Nathaniel Wood x Tom Duquesnoy
Peso meio-médio:
Curtis Millender x Siyar Bahadurzada

O Real Madrid está de olho em grandes
joias do futebol brasileiro. Depois de contratar Vinicius Júnior do Flamengo e Rodrygo,
do Santos, o gigante espanhol tem um novo
alvo: Trata-se do atacante Gabriel Veron, de
apenas 16 anos, do Palmeiras.
Segundo apuramos junto a alguns empresários , o garoto pode seguir o mesmo caminho em breve dos talentos rubro-negro e san-

tista. Segundo as informações, o Real Madrid
pretende realizar o mesmo modelo; contratar
Gabriel antes de o jogador completar 18 anos
para não perder a joia para os rivais europeus.
Gabriel Veron chamou atenção dos espanhóis quando o Verdão ganhou do Real
na final do Mundial de Clubes sub-17, marcando dois gols e sendo o artilheiro do campeonato com nove gols.
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DEGUST & SOCIETY

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...

Ricardo Mustafá

Carmem Lucia

Kassio Ricardo

Regiane Mellos

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

Av. Sampaio Vidal com Nove de Julho - Restaurante No Edificio Marilia:
Essa foto é do Edifício Marília, o primeiro erguido na cidade, na década de 50. O mais
interessante é que no 9º andar do mesmo, existia um restaurante, que dava uma visão
privilegiada para os mais abastados da cidade. Seria interessante se houvesse hoje um
bar/restaurante desses na cidade....
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COZINHANDO COM ARTE
Coxa de frango
com requeijão e
bacon

INGREDIENTES:
• 10 coxas de frango, com pele Seara
• 20 fatias de bacon fino ( 02 por coxa )
• 1 e ½ copos de requeijão
• 05 batatas grandes
• 01 pacote de queijo ralado
• 03 dentes de alho ralado
• 02 colheres de sopa de sal
• 01 cebola ralada
• Pimenta do reino a gosto
• Azeite
MODO DE PREPARO PASSO A PASSO:
• Tire o final do osso da coxa, deixando
apenas a parte com a carne.
• Tempere as coxas de frango, com o alho,
cebola, sal e pimenta do reino.
• Deixe pegar o gosto do tempero por
cerca de 02 horas.
• Enrole 2 fatias do bacon em cada uma
das coxas.

• Descasque 4 batatas, corte em pedaço de
1,5 cada e dê um pré-cozimento
• Descanse 1 batata e corte em pedaço
bem finos e cumpridos.
• Em um refratário médio coloque alguns
filetes do azeite e cubra com as batatas finas
• Coloque as coxas na assadeira, todas as
coxas bem próximas uma das outras em
cima das batatas finas
• Coloque as batatas entre as coxas e nas
bordas do refratário
• Em fogo médio asse por
aproximadamente 1 hora e meia
• Quando estiver pronto retire o refratário
do forno e coloque o requeijão em cima das
coxas de frango
• Coloque o queijo ralado por cima de
todo o frango e a batata
• Retorne o refratário ao forno por mais 10
minutos pra gratinar
• Sirva com arroz branco

