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Lojas Havan criam expectativa
para mais de 150 empregos.

Conforme já anunciado pelo nosso site de noticias (www.jornaldonibusmarilia.com.br) a rede lojas Havan deverá instalar a unidade de nº 138 em
nossa cidade durante o ano 2019 e expectativa é gerar pelo menos 150 novos postos de trabalho. Conheça um pouco sobre a Loja. Pág. 05
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Prudente terá novo
Camelódromo.

Jornal do ônibus dá a dica
para VC comprar o seu PC
com segurança.

Você conhece os
sintomas do Colesterol?

Convênio firmado entre a Prefeitura
daquele município possibilitará a
construção de um novo shopping popular
de compras no mesmo local, sem que os
mesmos paralisem as atividades. Pág. 06

Cuidado com as ofertas fáceis. É
importante você saber as dicas que
preparamos pra você. Pág. 10

Um mal que lhe prejudica em silêncio.
Aprenda a detectar a sintomatologia e
como se prevenir. Pág. 12
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GOTAS DE FÉ.

Natal, paz e bem a todos!

“O CHAMADO ”
1ª Samuel 3:1-9 –“ Olhando e tendo-se
deitado também Samuel, no templo do
Senhor, em que estava a arca, antes que a
lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor
chamou o menino: Samuel, Samuel!! Este
respondeu: Eis me aqui.”
Podemos perceber nessa passagem bíblica,
que o jovem Samuel servia ao senhor, dedicavase a auxiliar na obra de Deus no templo. Porém,
naquela noite aconteceu algo novo, uma
experiência que mudou sua vida. Ouviu uma voz
lhe chamando. Pensou ser Eli, o sacerdote. Se
dirigia a Eli, o qual mandava ele voltar a dormir.
Mas na terceira vez, o sacerdote percebe o que
estava acontecendo e falou para Samuel ir deitar,
e se ouvisse novamente a voz era para responder
ao chamado dizendo: Fala que teu servo ouve.
À partir dai, Samuel começa a conhecer a voz
do Senhor e a ser usado como profeta de Deus.
DEUS NOS CHAMA. O problema é que
não percebemos, confundimos Sua voz e não
paramos para dizer: Fala que teu servo ouve.
Quando paramos e nos dispomos a Deus, Ele
começa a Se revelar a nós, passamos a andar com
Ele e a aprender Seus ensinamentos.
E dessa maneira começamos a cumprir o
propósito que Deus tem preparado para cada um
de nós.
OREMOS: Amado e Eterno Deus, que o
Teu chamado alcance nossos ouvidos e nossos
corações para que nos coloquemos a Tua
disposição e que Teu propósito se cumpra na
vida de cada um de Teus filhos, em nome de
Jesus. Amém.

Mais uma edição do JORNAL DO ÔNIBUS
está em suas mãos, com noticias, informações,
abordando reflexões, com um seleto grupo de comerciantes e nesta edição celebrando e refletindo
em torno do nascimento de Jesus e no vivenciar
desta mensagem do novo ano que está próximo.
Que a mensagem natalina possa ser nova e atual
em nossas casas, comunidades, local de trabalho
e lazer, trazendo-nos a paz e o bem a todos. Que
Jesus possa sempre de novo nascer e renascer, em
todos os corações e relacionamentos humanos.
Isto é preciso e necessário frente aos dias em que
estamos vivendo.
No mês de dezembro é comum avaliarmos a
caminhada do ano, seja no lar, na escola, no trabalho, na igreja... Expressamos nossa gratidão,
pedimos perdão, firmamos propósitos e sonhamos
com um novo ano cheio de esperança e confiança
em Deus. Que neste novo ano possamos planejar
e assumir propósitos investindo no que pode ser
melhor, e mudar o que pode ser mudado, começando conosco. Como diz a escritora francesa
Anais Nin: “Sempre dizem que o tempo muda as
coisas, mas quem tem que mudá-las é você”. Mudar sim, a partir da fonte inspiradora que é Deus,
o criador de tudo e de todos, que nos ama e abraça
todos os dias.
Na festa e com o espírito natalino formam-se
nuvens de esperança num céu de bondade onde,
em cada coração há um enorme desejo de felicidade e alegria! Lares se iluminam numa magia
sem qualquer maldade, Iniludível aonde apenas
o amor engrandece este lindo e peculiar dia... Zelando totalmente pela nossa total paz e harmonia!

No íntimo de cada um de nós está o sentimento mais puro, aquele que norteia o significado
verdadeiro da comemoração, Todos sabem que
Jesus é o nosso salvador e o porto seguro onde
depositamos nossas esperanças, aquarela de todas as emoções num só bondoso coração, liberando em todos nós as bênçãos da confraternização! Quero aproveitar esta oportunidade para
orar com você, clamando ao menino Jesus por
melhores dias em 2019....
Oração de Natal
Senhor, nesta Noite Santa, depositamos
diante de Tua manjedoura todos os sonhos, todas as lágrimas e esperanças contidas em nossos
corações.
Pedimos por aqueles que choram sem ter
quem lhes enxugue uma lágrima.
Por aqueles que gemem sem ter quem escute
seu clamor.
Suplicamos por aqueles que Te buscam sem
saber ao certo onde Te encontrar.
Para tantos que gritam paz, quando nada mais
podem gritar.
Abençoa, Menino Jesus, cada pessoa desta
minha cidade, colocando em seu coração um
pouco da luz eterna que vieste acender na noite
escura de nossa fé. Acampe teus anjos ao nosso
redor e Fica conosco, Senhor!
Que Assim seja, é a oração quem peço em
seu nome.....amém !!!
“FELIZ NATAL PRÁ VC E SUA FAMILIA E,
QUE 2019 SEJA O MELHOR ANO DO RESTO
DE NOSSAS VIDAS”.
KAÍTO JR.

Comunidade Evangélica Casa de
Oração Cristo Vivo
Rua:Pernambuco 640- Bairro Bansato
Próximo (abaixo) ao Largo do Sapo.

FONES UTEIS
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
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Terminal Rodoviário................. 3454-8820
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JP Pizzaria realiza 1ª noite Italiana. Cornetadas
do dedão

Já consagrada no mercado há mais de
06 anos, a JP Pizzaria realiza no próximo
dia 20 de Dezembro a “1ª noite Italiana” da
Casa”. Seu proprietário, o conhecido João
Augusto que atua no ramo á mais de 30 anos
não esconde seu amor pelos pratos italianos
e, com isso sempre idealizou uma noitada
dessa com muita pizza e ainda, rondelles,
noque, lazanhas, talharim e os tracionais
atrativos da “Quinta à Parmeggiana” que
serão acompanhados de um lindíssimo e
romântico repertório musical característico com o italianíssimo Marquinhos ¨Tutti
Buenna Gente” que está preparando as melhores musicas da terra da mama concluin-

do com uma seleção dos melhores vinhos.
“Para mim é uma satisfação muito grande
nesta reta de final de ano realizar um evento tão gostoso, com um requinte romântica
e podendo ofertar aos clientes um cardápio
tão rico com o melhor da cozinha italiana
preparados com muito carinho” declarou o
Master Chef e Pizzaiolo. A JP Pizzaria foi
fundada em 2012 com suas atividades iniciais na Av. João Ramalho, 2057, sendo
que, à 03 anos se estabeleceu também na
Av. Benedito Alves Delfino ( Via Norte )
ampliando seu leque de atendimento a toda
a cidade de Marília. “trabalhamos com aproximadamente 70 tipos de Pizza e mais de

30 tipos de lanches, com entregas em toda
cidade de Marília e ainda além de eventos
aqui na pizzaria, realizamos parcerias com
igrejas, Escolas estaduais, entidades, Emeis,
Emef’s e para este final de ano e começo de
2019 ainda temos agenda para confraternização de empresas, bastando apenas nos ligar para a cotação de orçamento”, concluiu
ele. O evento da “1ª Noite Italiana” da JP
Pizzaria começa à partir das 18:30 hs e, a
reserva de mesas poderá ser feita pelos telefones : 3367-4867 ou 99824-1002. A equipe
de redação do JORNAL DO ÔNIBUS MARÍLIA, estará por lá com toda certeza. “A
gente se encontra por lá !!!”.

Será que teremos político
de Marília tomando café
de canequinha???
Que nota Você daria para
os dois primeiros anos da
atual administração???
Já definiu o destino do
seu décimo terceiro???
As promessas do atual
Governador serão
cumpridas até 31 de
Dezembro???
Com o resultado das
eleições, o esperar do
futuro do nosso país, nosso
estado e nossa cidade???
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PRIMEIRA PARADA

Agência Guerino Seiscento
Marília lança cantinho da foto.

Fazendo parte do clima natalino, a agência
Guerino Seiscento de Marília sob a batuta do
mananger Wilhian Brandão, lançou no inicio deste Mês o cantinho da foto, um espaço
aberto para a interação com os clientes e frequentadores do terminal rodoviário da cidade.
No Stand montado em frente o guichê, toda a
família de passagem pelo local poderá tirar a
sua foto e postar no face da empresa “guerino
seiscento agencia de Marília”.
Para Willian, a idéia é aumentar ainda mais
a interação com os clientes e amigos que são
nossa maior prioridade. O Gestor lembrou da
recente conquista da empresa como a segunda
melhor do país e a primeira do estão de São
Paulo. “ Nossa filosofia de trabalho é sempre
esta, ou seja, investir em nossos clientes que
na realidade é o nosso maior patrimônio”,
declarou. A empresa recebe constantemen-

te elogios em seus sites e home- pages pela
qualidade dos ônibus e a presteza do atendimento. Para João Seiscento ( Diretor presidente da empresa), para manter e conquistar
o passageiro, que deve ser visto como cliente,
os investimentos em frota são fundamentais,
mas não bastam. Por isso, a empresa tem realizado aportes em tecnologia, infraestrutura e
treinamento de funcionários. Recentemente, a
Guerino Seiscento abriu Salas Vip em Londrina e Assis. Os espaços contam com ambiente
reservado, ar-condicionado, suco, água, café e
lanches.
Em recente publicação aqui neste espaço
informamos a aquisição de mais 14 ônibus
para a frota dentro da política de investimentos
da empresa que a cada mês amplia o seu leque
de atendimento a novas cidades e, com novos
horários para as que já estão em atuação.

Sorocaba terá sistema de bilhete do
transporte público com biometria
facial e venda por QR Code

Segundo a empresa, o novo sistema possibilitará o planejamento inteligente das necessidades de mobilidade de Sorocaba. A Urbes,
empresa responsável pelo transporte público
em Sorocaba (SP), vai trocar o sistema de bilhetes na cidade.
O novo sistema de bilhetagem do transporte público será com biometria facial, além de
venda de bilhete unico e recarga por QRCode,
por aplicativo.
m evento neste sábado (24) vai demonstrar como funcionará a compra por QR Code e

como será o controle via biometria facial para
evitar fraudes.
Segundo a empresa, o novo sistema possibilitará o planejamento inteligente das necessidades de mobilidade de Sorocaba. Os
equipamentos têm capacidade de leitura de
tíquete (QR Code), um código impresso no
comprovante da passagem, que o usuário utilizará para embarcar nos ônibus, substituindo o
atual “Cartão Unitário”, também poderão utilizar o Smartphone como meio de pagamento
do cartão unitário

Horários Ônibus Intermunicipal - Empresa Guerino Seiscento
MARÍLIA (saída)

ARARAQUARA (CHEGADA)

10:15
15:45
23:15

14:00
19:30
02:45

MARÍLIA (saída)
01:45
02:39
09:45
11:00
16:15

S.J. do RIO PRETO (CHEGADA)
05:15 Conv.
06:00 Conv.
13:15 Exc.
15:00 Conv.
19:45 Exc.

EXCLUSIVO: AGORA COM LINHAS PARA CAMPO GRANDE E TRÊS lAGOAS.
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ACONTECE MARÍLIA

Em sua chegada à Marília Lojas Havan poderá gerar até 150 empregos diretos.
Após o anuncio oficial da instalação das lojas
Havan na cidade, a expectativa de boa parte da
população é não só por uma opção diferenciada
de compras, mas, também para a geração de empregos. A cidade que vive um momento conturbado na esfera política visualiza a chegada deste
importante investimento como um grande fomentador para todas as áreas.
Seguindo o roteiro de todas as lojas inauguradas até o momento, a unidade Marília deverá utilizar uma aréa de quase 7 mil metros quadrados
sendo construída na Rua Carlos Artêncio, Zona
Sul ( ao lado da Rodoviária e marginal da Rodovia), com um investimento aproximado de R$
25 milhões e geração de 150 empregos diretos
e 150 indiretos ( na construção ). O mix da unidade contará com 100 mil itens nacionais e importados em diversos setores, como: cama/mesa/
banho, eletroeletrônicos, bazar, presentes, moda
(feminina, masculina, infantil, fitness e praia),
decoração e outros.
O horário de atendimento da Havan será de
segunda a sábado, domingos e feriados das 9h às
22h. Além da moderna estrutura, característica
de todos os empreendimentos da Havan, a filial
de número 138 contará com área de alimentação.
Com 32 anos de atuação, a Havan fechará o ano
presente em 16 estados brasileiros, 1,5 milhão de
metros quadrados construídos e 15 mil colaboradores de forma direta.
Conhecendo a história
O nome se originou da junção de Hang e
Vanderlei, antigo sócio. Desta união nasce à marca HAVAN. A loja que começou pequena nos
anos 90 vislumbrou um novo potencial de mercado com a abertura das fronteiras para produtos
estrangeiros e passou a importar tecidos e artigos
de baixo valor agregado. Em 1999, Luciano Hang
percebeu os rumos da economia com a desvalorização cambial e definiu uma nova vocação para
a Havan, que a partir de então ingressava no segmento de lojas de departamentos.
Sempre inovando, em 2008, assumiu a restauração do antigo Castelinho de Moellmann,
considerado um dos principais cartões postais de
Santa Catarina e que se encontrava em estado de
abandono. Com um investimento expressivo e
sua visão mercadológica, Luciano Hang programou a primeira loja temática da rede, aliando o
passado e futuro.
Em 2010, um novo marco na história da rede
de lojas de departamentos com a inauguração de
uma megaloja em Barra Velha, a Parada Havan,
nesta cidade também é instalado o CDH, Centro
de Distribuição Havan.
Hoje o Grupo Havan, liderado por Luciano,
contempla além das lojas outros empreendimentos no Sul do Brasil, nos segmentos de geração de
energia elétrica, postos de combustível, factoring,
hotelaria, entre outros.
O empresário também acumula premiações,
frutos do reconhecimento das comunidades onde
atua, com um trabalho inovador. Luciano Hang
recebeu o Top Turismo ADVB/SC em 2008 e
2010, em reconhecimento aos projetos Castelo
Havan e Natal Luz Havan.
O Prêmio Conceito Varejista foi obtido nos
anos de 2008 a 2013 consecutivamente, conferido
pelo Sindilojas Blumenau. Da mesma entidade,
em 2008, Hang recebeu a menção Empresário
2008 e da FCDL/SC foi agraciado em 2009 com o
Mérito Lojista Catarinense na categoria Empreen-

dedorismo. Em 2011, para coroar sua trajetória de
sucesso, Luciano Hang foi eleito Personalidade
de Vendas ADBV/SC 2011. Em 2012 recebeu o
Prêmio Fórum de Líderes Empresariais. Em 2013
foi o Empresário Destaque no Comércio no Prêmio Top of Mind e em 2014 chegou ao Raking
dos 100 Líderes de Melhor Reputação no Brasil
pela consultoria Merco, publicado pela Revista
Exame, e ainda, recebeu o Prêmio Empreendedor José Pascoal Baggio (2014), concedido pelo
Jornal Correio Lageano, como destaque no ICMS
adicionado.
A Havan também recebeu diversas vezes
premiações como o Top of Mind e o Prêmio
Impar. Em 2012 conquistou o Mérito Lojista
Nacional na Categoria Marketing pela CNDL.
Também conquistou o IV Prêmio Ranking dos
100 Maiores Contribuintes do ICMS do Paraná
2012/2013, pela Fecomércio Paraná e Diário da
Indústria e Comércio. Em 2014 atingiu o ranking
dos 35 Maiores Varejistas do Brasil pela Revista
Exame e Ibevar e também a Comenda “Ordem
da Estrela da Solidariedade Italiana, concedida
pelo governo Italiano. Em 2016 a marca recebe
mais uma vez o prêmio ADVB Top de marketing
através da campanha Quem é o dono da Havan.
A divulgação tornou Luciano Hang personalidade do ano e desvendou o mistério, que algumas
pessoas acreditavam, sobre quem era o verdadeiro proprietário da marca.
Já o ano de 2017 foi o marco de 100 megalojas Havan em todo o Brasil, a 100ª filial foi
inaugurada em Rio Branco no Acre, mais de 150
mil pessoas estiveram presentes no evento. O
grande objetivo é chegar à 200 megalojas Havan
até 2022. “Uma história construída com a dedicação e o comprometimento de cada colaborador.
Pessoas que fazem da Havan a extensão de sua
casa. Que fazem além de suas obrigações, procurando sempre encantar o cliente. É esse conjunto
de atributos - pessoas, ousadia e coragem - que
permite à Havan planejar um futuro ainda mais
deslumbrante.”
Com mais de 100 mil produtos, a Havan é a
loja de departamentos mais completa do Brasil
levando a seus clientes os melhores produtos com
os menores preços. 2019 é o ano da mudança.
Com a eleição de Jair Bolsonaro para presidente
do Brasil, empresários de todo o País estão manifestando interesse em voltar a investir e a crescer.
Com Luciano Hang, dono da Havan, não foi diferente. O empresário injetará R$ 500 milhões na
economia, com a construção de 20 novas lojas em
2019, onde se encaixa a nossa cidade marília e a
ampliação e automação do Centro de Distribuição

da rede, localizado em Barra Velha (SC).
Serão cinco mil novos empregos no País com
este projeto de expansão. “Precisávamos de direção,
de confiança e de segurança para voltar a crescer e
trabalhar por um Brasil melhor. E agora nós temos
isso. Peço a todos que façam o mesmo. Vamos tirar
da gaveta os projetos de crescimento e vamos ajudar o presidente Bolsonaro a tirar o Brasil da crise,
gerando empregos e renda em todas as regiões do
País. Também quero lembrá-los que, quem gera
empregos não é o governo e sim a iniciativa privada.
Vamos acelerar. Nós somos responsáveis por tirar
o Brasil do atoleiro”. Luciano Hang decidiu abrir o
plano de investimento a exemplo do presidente do
conselho do grupo Kyly, Salézio Martins. “Viva o
Brasil, viva os brasileiros! Saio destas eleições entusiasmado para crescer cada dia mais, e peço que
a imprensa brasileira deixe de fazer o papel de ‘Cavaleiros do apocalipse’ e torne-se mais otimista”,
finaliza Hang.
A loja de Marília deverá ser inaugurada no ultimo semestre de 2019. Para Tato Ambrósio que
possui laços de amizade de longa data com Luciano Hang, é uma forma de estar contribuindo com
o desenvolvimento de nossa cidade, afinal este foi
o meu compromisso quando fui eleito, ou seja, lutar ainda mais pela chegada de novos investimentos e pela geração de empregos. “Minha empresa
é parceira das Lojas Havan em muitas obras e isso
foi de fundamental importância para que conseguíssemos trazer este importante empreendimento para a nossa cidade que é sem duvida nenhuma
a melhor noticia deste ano para os munícipes que

vão encerrar o ano sem a colocação no mercado
de trabalho”, declarou o Vice Prefeito.
“Antes de entrar na vida política, eu já prestava serviço para o Luciano, e, nunca perdi a oportunidade de mostrar a ele as potencialidades de
nossa cidade, e o quanto ficaríamos lisonjeados
com uma unidade aqui”, complementou o mesmo.
Questionado se esta seria sua maior conquista enquanto vice- prefeito nestes dois anos, ele
respondeu; “Não. Isso foi fruto natural de nossa
amizade e o pedido atendido e função do que
mostramos para ele dentro de uma nova realidade política da ciadade. Eu prefiro lutar por outras
porque é minha obrigação e prefiro destacar o
trabalho que foi realizado junto ao DAEM e a
CODEMAR como de fundamental importância.
Começamos a supervisionar duas massas falidas
e conseguimos transformá-las com capacidade
de investimentos. Só espero que não destruam de
novo”, concluiu.
Veja as outras cidades que receberão lojas
da Havan: Mogi Mirim (SP) , Ilha Shopping –
Florianópolis (SC), Palhoça (SC), Itajaí (SC),
Paranavaí (PR), Sertãozinho (SP), Florianópolis
– Campeche (SC), Caxias do Sul (RS), Votuporanga (SP), Campinas (SP), Jacareí (SP), Campo
Mourão (PR), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS),
Indaiatuba (SP), Balneário Camboriú (SC), Joinville (SC), Marília (SP)-loja 138, Fazenda Rio
Grande (PR), Matinhos (PR)
Plano para 2022: 200 megalojas, 26 estados,
25 mil colaboradores, Abrangendo todo o Brasil
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ACONTECE INTERIOR

Natal Para Crianças Carentes: Em Rio Preto, Campanha
de Natal distribui brinquedos para crianças carentes.

O Natal de 5 mil crianças carentes será
mais feliz por conta da campanha promovida pelo Fundo Social de São José do Rio
Preto.
Com a chegada do final do ano não é
somente o comércio que entra no clima de
desfrutar da magia do Natal, na cidade de
Rio Preto o fundo social de solidariedade
já está concluindo a entrega das sacolas de
presentes para a Campanha de Natal 2018 –
“Presente de Coração para Coração”.

“É muito gratificante ver que as pessoas
entenderam o verdadeiro sentido da campanha e se propuseram a participar, compartilhando amor, carinho e solidariedade.”,
afirma Maria Elza Araújo, primeira–dama e
presidente do Fundo Social. Além de alunos
das escolas estaduais, a equipe do Fundo social de Solidariedade está percorrendo todos
os bairros periféricos da cidade para efetuar
a distribuição.
“Aqui a gente não mede esforços para

ajudar e contribuir da melhor maneira possível. Fazemos parte de uma grande equipe
que trabalha sempre para melhorar a vida
dos cidadãos rio-pretenses e nada mais gratificante do que poder ajudar a fazer o Natal
de crianças mais feliz.”, completa o Secretário de Trabalho e Emprego Edemilson
Favaron. Além da Secretaria de Trabalho e
Emprego, outras empresas privadas também
se tornaram parceiras do Fundo Social nesta
campanha, como a Universidade Anhanguera, Microlins, Escola Espaço Criança e
Via Certa Educação Profissional.
Neste ano, a campanha “Presente de coração para Coração” vai contemplar crianças, com idades de 6 a 12 anos, de 15 escolas municipais. Cada sacolinha contém um
brinquedo, uma caixa de chocolates e um
livro. “Fazer a criança se sentir especial é
o intuito do projeto. Durante o ano, a equipe do Fundo Social realiza um estudo para
que possamos destinar as sacolinhas para as
crianças mais carentes da cidade e é isso que
deixa o projeto mais intenso, porque vamos
levar alegria para crianças que muitas vezes
não receberiam nenhum presente ou sequer
uma lembrancinha no Natal”, complementa
a primeira–dama daquele municipio.

Bauru comemora o Natal Espetacular
Este é o clima na vizinha cidade de
Bauru. A Praça das Cerejeiras, onde fica a
Prefeitura daquela cidade está com um visual diferente dos últimos anos e, que tem
despertado a atenção de milhares de pessoas
para a visualização, trata-se do Natal Espetacular!
A ação foi idealizada pelo Fundo Social
de Solidariedade de Bauru, por meio do
programa do Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo (Fussesp), que tem
como objetivo utilizar técnicas de artesanato e reciclagem para confecção de enfeites
natalinos feitos com garrafas PET. Assim,
através da arte, passa a ser possível evitar
o descarte impróprio de reciclados no meio
ambiente. Além da proposta ambiental, o
Natal Espetacular valoriza a inclusão social e capacita voluntários e artesãos para o
mercado de trabalho, proporcionando oportunidades geradoras de renda. Dessa forma,
sociedade e natureza são beneficiadas com
essa ação.
O resultado do trabalho que começou há
mais de 5 meses, hoje pode ser vista em toda
a decoração natalina espelhada pela cidade
sem limites. Quem comparece até a Praça
das Cerejeiras visualiza um espaço totalmente ornamentado por figuras temáticas,
incluindo bonecos de neve, anjos, velas e
árvore de natal.
“O público teve participação fundamental para a confecção das peças de decoração.
No total, aproximadamente 10 mil garrafas
foram doadas para a Prefeitura. Desse total, 6 mil foram utilizadas e o restante será
aproveitado na campanha do ano que vem”,
explica a vice-presidente do Fundo Social
de Solidariedade de Bauru, Rose Gimenez.
“A decoração também vai recebeu iluminação temática, que trouxe à praça um
visual diferenciado. Ao todo, foram mais de

50 decorações colocadas na praça. E, entre
as peças que chamam a atenção está a árvore de natal. Ela foi feita com 3,2 mil flores
pintadas à mão com verniz vitral” conta a
presidente do Fundo Social de Solidariedade de Bauru, Lázara Gazzetta.
No total, cerca de 25 pessoas estiveram
envolvidas diretamente, além de servidores
e do Departamento de Água e Esgoto, que
também participaram de todo o trabalho.
O que chama atenção é a interatividade e o sincronismo da equipe. O programa
contou com o trabalho de artesãos indicados
pela Feira de Economia Criativa. Além das
artesãs, a campanha contou com diversas
equipes, sendo elas de serralheria, manutenção e iluminação, pintura e de agentes
multiplicadores, pessoas responsáveis por
instruir os participantes durante a confecção
dos enfeites, além de voluntários.
Além da Praça das Cerejeiras, outros
espaços também receberam decoração e reparos. A Praça Machado de Melo, em frente
a antiga Estação Ferroviária, e a Praça Rui
Barbosa, além do Parque Vitória Régia,

passaram por manutenções na rede elétrica,
instalação de lâmpadas ornamentais, pintura, limpeza, dentre outros trabalhos. Os
restauros, além de tornar os ambientes mais
temáticos, proporcionam melhor segurança
e infraestrutura para a população.
Para iluminar os locais decorados, a Divisão de Iluminação da Secretaria de Obras
instalou cerca de 4 mil metros de mangueira luminosa, o que representa aproximadamente 240 mil LEDs. Foram instalados 50
refletores de LED 200W, 200 piscas-piscas,
50 lâmpadas,15W e 50 cascatas, ambos
também de LED.
Além de apresentações da Orquestra
Sinfônica Municipal, os bauruenses estão
desfrutando de uma Feira de Economia
Criativa, peças teatrais e também contará
com exposição de um presépio feito por
moradores em situação de rua. O trabalho
foi feito no Centro Pop de Bauru e supervisionado por assistentes sociais da Prefeitura
e, claro, da presença do Bom Velhinho que
chegou a cidade no ultimo dia 07 com muitas surpresas para população.

PRESENTE PARA P.
PRUDENTE:
Bugalho anuncia
remodelação completa
do camelódromo, no
centro da cidade.

O shopping popular de Presidente Prudente,
chamado carinhosamente de “camelódromo”,
passará por uma completa remodelação em 2019.
O prefeito Nelson Bugalho assinou um contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF), para
executar o projeto de reurbanização do camelódromo, que irá transformar o principal ponto de
comércio popular da cidade.
Em cerimônia ocorrida no próprio camelódromo, o prefeito enfatizou que esta é uma “resposta a inverdades” que sugeriam que o governo
municipal pretendia “acabar com o shopping
popular”. “Muito pelo contrário: nós estamos
investindo no camelódromo, para que ele possa
atrair ainda mais consumidores, garantindo mais
conforto e segurança a quem frequenta e trabalha
aqui”, declarou Bugalho, em seu discurso.
Os recursos a serem investidos na obra serão
obtidos por meio do Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa), da CEF, na ordem de
R$ 4,5 milhões.
Será construído um novo prédio para abrigar
os boxes, com toda a infraestrutura adequada elétrica, hidráulica e de segurança. Também está
prevista a criação de uma praça de alimentação,
seguindo todas as normas exigidas pela Vigilância Sanitária. É importante ressaltar que a nova
estrutura será erguida sobre os boxes, ou seja,
a intenção é tocar a obra sem a necessidade de
interromper o trabalho dos boxistas. As obras terão início após a análise final por parte da Caixa
Econômica Federal (CEF), e devem levar aproximadamente oito meses.
Bugalho lembrou que a obra é apenas uma
parte de um grande projeto de revitalização do
centro, com sua interligação à vila Marcondes.
Além da reforma do camelódromo, já está em
execução a remodelação da Praça da Bandeira,
um dos pontos de lazer mais antigos da cidade
e que por muito tempo permaneceu degradado.
Outra obra anunciada é a construção do
Atende Prudente, na Rua Floriano Peixoto, que
irá concentrar em um só local todos os principais
serviços oferecidos pela prefeitura ao cidadão.
A implantação de um boulevard interligando a
região do Centro Cultural Matarazzo e o centro
comercial também está prevista, “derrubando os
muros que separam os dois lados da ferrovia”. A
cerimônia de assinatura do contrato entre Prefeitura e CEF contou com a participação de vereadores, deputados estaduais, diretores da Caixa,
além de secretários, assessores do poder executivo e comerciantes do camelódromo, conotando a
união política que existe e reina na cidade.
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O que os Sindicatos estão
fazendo para que você siga
pagando a mensalidade.

Uma das mudanças na legislação do trabalho provocada pela reforma trabalhista
que gerou maior reação foi o fim da contribuição sindical obrigatória. Até então, a
CLT previa que, uma vez por ano, o valor
correspondente a um dia de salário de todo
trabalhador deveria ser descontado e repassado para o sindicato de sua categoria. Esse
desconto é conhecido como imposto sindical
ou contribuição sindical obrigatória. No caso
de trabalhadores empregados, ele ocorria
todo mês de março e era devido independentemente de o trabalhador ser sindicalizado.
A Reforma Trabalhista modificou esse
modelo e tornou a contribuição sindical facultativa, de modo que, com a nova lei, ela
somente pode ser exigida do trabalhador se
houver sua autorização prévia e de forma
expressa. A alteração no regime, porém,
trouxe forte reação de diversos sindicatos,
que questionaram, perante o STF, a constitucionalidade da nova regra.
Apesar disso, o STF declarou a constitucionalidade do fim da contribuição sindical, encerrando o debate no âmbito do
Poder Judiciário. Com isso, as entidades
sindicais não podem mais cobrar a contribuição sindical dos trabalhadores que não
são filiados a elas.
Como forma de compensar a perda dessa receita, tem-se verificado, na prática, que
parte dos sindicatos tem adotado medidas
alternativas. Uma delas é aprovar em assembleia geral a permissão para que a contribuição sindical seja descontada de todos

os trabalhadores. Embora
a questão sobre a autorização em assembleia ainda não esteja pacificada,
ela tende a ser considerada ilegal pelos tribunais.
A nova lei prevê que as
empresas devem efetuar o
desconto da contribuição
sindical dos empregados
que autorizaram prévia e
expressamente o seu recolhimento aos sindicatos.
Observa-se que a lei
se refere à autorização dos
empregados e não da assembleia geral.
Outra alternativa buscada pelos sindicatos tem sido estipular nas negociações coletivas uma contribuição negocial, que seria
devida em razão da celebração de uma convenção ou acordo coletivo.
Porém, também nesse caso, é indispensável a autorização prévia e expressa do
trabalhador para que o desconto possa ser
efetuado. Isso porque, conforme a nova lei,
o trabalhador tem o direito de “não sofrer,
sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho”.
Ressalta-se, entretanto, que, apesar do
texto da lei, tem-se observado algumas decisões dos tribunais trabalhistas aceitando
que a contribuição negocial seja cobrada,
mesmo daqueles não sindicalizados, o que
demonstra que a questão sobre essa última
forma de contribuição não está pacificada e
deverá trazer ainda algum debate. Convém
lembrar que conforme já publicado na edição anterior, benefícios como: vale alimentação, vale-transporte, participação nos lucros, reajuste salarial dentre outros, somente
farão jus aos empregados que contribuem
com o sindicato conforme posição da Procuradoria regional do Trabalho da 1ª região
que se baseou na lei 13.467/2017.
Fonte: www.afsys.com.br / Colaboração : Advogado Drº Marcelo Mascaro Nascimento.
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Dicas sobre Direitos do
Trabalhador - Parte 3
Aqui a gente descomplica tudo
sobre o Direito do trabalho com
dicas rápidas para você.

1-) Quanto tempo demora um processo
trabalhista?
Essa é uma pergunta realmente muito difícil de responder, pois pode variar muito em
cada local do Brasil. No entanto, podemos
fazer uma projeção (apenas uma média) de
quanto dura um processo trabalhista em 2
casos diferentes:
Se as partes entram em um acordo na primeira audiência - O processo dura em torno
de 5 meses.
Se o juiz julga o processo e nenhuma das
partes recorre - em média, 1 ano.
No entanto, se alguma das partes recorre
da decisão do juiz não há como fazer uma
previsão de quanto tempo esse processo irá
demorar para chegar ao fim.
2-) Qual é a jornada de trabalho máxima permitida no Brasil?
A jornada máxima de trabalho permitida
no Brasil é de 44 horas semanais. O empregado que trabalha mais tempo do que isso
em uma semana possui direito a horas extras.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social: XIII –
duração do trabalho normal não superior a
oito horas diárias e quarenta e quatro sema-

nais, facultada a compensação de horários
e a redução da jornada, mediante acordo ou
convenção coletiva de trabalho; Artigo 7º,
XIII, CF/88.
3-) Todo empregado que trabalha
mais de 44 horas semanais tem direito a
horas extras?
Não. Veja quem não tem direito a receber horas extras:
Os empregados que prestam serviços
fora da empresa (externos) E que não possuem sua jornada de trabalho fiscalizada
pelo Empregador.
Quem exerce cargo de confiança (gerente, diretor, coordenador, chefes de departamento).
Art. 62 – Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: I – os empregados que exercem atividade externa
incompatível com a fixação de horário de
trabalho, devendo tal condição ser anotada
na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados; II – os
gerentes, assim considerados os exercentes
de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os
diretores e chefes de departamento ou filial
Artigo 62, I e II, CLT.
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VITRINE

‘Verão 90’: começam as
primeiras gravações da
próxima novela das 7.

Logo logo, o clima de Verão 90 vai invadir a sua
telinha! A próxima novela das 7, escrita por Izabel de
Oliveira e Paula Amaral, com direção artística de Jorge
Fernando, será uma comédia romântica, solar e musical,
que já começou a ser gravada em Saquarema, na Região
dos Lagos do Rio de Janeiro.
Com previsão de estreia para o início de 2019,
a equipe da trama deu a largada nos trabalhos rodan-

do as primeiras sequências com Dira Paes(Janaína),
Claudia Ohana (Janice), João Bravo (João) e Diogo
Caruso(Jerônimo). Verão 90, a próxima novela das 7, é
escrita por Izabel de Oliveira e Paula Amaral e tem colaboração de Daisy Chaves, Isabel Muniz, João Brandão
e Luciane Reis. A direção artística é de Jorge Fernando,
direção geral de Jorge Fernando e Marcelo Zambelli e
direção de Ana Paula Guimarães e Diego Morais.

Por Barbara Abramo

ÁRIES (21.03 A 20.04)
Dezembro começa com
desarranjo entre vontade e
ideais. Fugir pode ser uma
solução? Questões éticas
entram em cena. No mais,
oscilações cotidianas, pequenos mal estares
corporais e necessidades de mais atenção com
seu organismo.

LIBRA (23.09 A 22.10)
Tudo pode mudar de um
momento para o outro e
isso não é uma surpresa,
já que o ano todo foi uma
gincana de eventos inesperados. Essa marca está presente também hoje,
e abre dezembro com sustos, surpresas, mas
muito amor. Você, sorrindo, ganha o mundo.

TOURO (21.04 A 20.05)
Altos e baixos, nem você
mesmo sabe o que deseja. É
tanta demanda e os imprevistos acontecem um atrás
do outro. Dezembro chega
e parece que nada mudou nesse sentido. Tire
um tempo para caprichar no visual: você precisa se sentir atraente.

ESCORPIÃO (23.10 A
21.11)
O desafio é encontrar o
ritmo certo entre soltar as
amarras e mergulhar de cabeça, e manter seus valores
firmes. Dinheiro e diversão colidem no tempo
durante a abertura de dezembro. Se há um, não
há o outro. Crenças abaladas.

GÊMEOS (21.05 A 20.06)
Refazer passos dados, caprichar mais em detalhes que
ficaram em aberto e resolver
nós cegos. O sábado pede
atenção com casa, família,
organização, arrumação e limpeza, mas você
está em outra vibe. Tensões explodem....

SAGITÁRIO (22.11 A 21.12)
É muita autoconfiança, certeza demais, e de repente você
tromba com algo ou alguém
que te desafia. Onde quer
clareza, há obscuridades. Vai
abrir dezembro com raiva? Correr no parque
seria melhor, entre outras soluções ao ar livre.

CÂNCER (21.06 A 21.07)
Sábado bom para arejar a
mente, virar a página e começar dezembro com um
cenário diferente. Um bom
papo, conhecer melhor um
bairro ou uma cidade e resolver algumas charadas são boas opções também. Irmandade
em alta

CAPRICÓRNIO (22.12 A 20.01)
Você segue no seu passo,
vendo o mundo pegar fogo
ao seu lado. Na sua ilha de
bem-aventurança particular,
só os poucos e bons entram.
E, para completar, hoje chegam contatos interessantes, notícias de longe e sonhos esclarecedores.

LEÃO (22.07 A 22.08)
É tempo de provar seu valor! Suas certezas serão
desafiadas por pessoas e situações logo no começo de
dezembro. Lua e Mercúrio
em sintonia trazem a palavra e o sentir apropriados para a a cena doméstica. No mundo lá
fora, escolha suas batalhas.

AQUÁRIO (21.01 A 19.02)
Retiro e discrição são boas
dicas para entrar com sorte
e paz em dezembro. É uma
época de fim de ciclo, além
de você mesmo estar encerrando um que é mais longo. Para comemorar
o novo mês, comida saudável, ar puro e natureza na dose certa.

VIRGEM (23.08 A 22.09)
Sim, a Lua em seu signo
desde ontem pede resguardo, cuidado e preservação.
É para inaugurar o mês com
delicados mimos. Água e
seu poder purificador é uma boa dica, se esbalde. Pensamento novo e poesia são esportes
bem-vindos.

PEIXES (20.02 A 20.03)
Coração aberto aos amigos
e amores, todos aqueles que
fazem sua alma vibrar. É
um bom início de mês para
você! Cuidado apenas com a
pressa. No afã de cortar bem um sushi, na discussão acalorada com alguém e no passar dos
limites, você pode acabar se ferindo.
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Compre no Comércio Local, valorize sua região!
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Saiba como escolher o seu novo computador.
A pergunta se repete toda vez. Antes de
começar a procurar seu próximo computador, é preciso responder: o que você pretende fazer com o dispositivo no dia a dia? Vai
usar só para navegar na internet e assistir
alguns vídeos online? Vai usar a máquina
para trabalhar, produzir textos e planilhas ou
precisa usar programas mais pesados como
os de edição de vídeo e imagem? Pretende
jogar? Games simples ou aqueles mais pesados? Este é, sem dúvida o primeiro passo
para acertar na escolha…
Quanto você quer (ou pode) gastar?
Quanto você está disposto a gastar ou
pode investir em uma nova máquina? Qual
é o seu orçamento para essa nova aquisição?
Este é mais um filtro importante antes de começar a pesquisa. Mas preste atenção: sim,
existem PCs disponíveis no mercado a partir
de mil reais. Estes equipamentos são indicados apenas para aquelas pessoas que não
pretendem usar o computador para qualquer
tarefa além de navegar na internet, ver um
ou outro vídeo e, de repente, fazer trabalhos
escolares simples. Para quem pretende ir um
pouco além e mais, quer ter uma máquina
que vai te acompanhar por mais tempo e
pronta inclusive para novas tecnologias que
podem surgir, existe uma espécie de “valor
médio” para começar…
Meio caminho andado! Com objetivo
e orçamento definidos é provável que sua
escolha já tenha se limitado a muito menos modelos; já fica bem mais fácil escolher. Mas, claro, é sempre importante
avaliar toda a configuração do computador antes de levar ele pra casa, certo?
Ah, antes disso, mais um perguntinha:
você quer mobilidade ou uma máquina
fácil de ser expandida? Isso…um desktop
ou notebook? A maioria hoje prefere um
notebook pela praticidade e possibilidade de carregar o computador para cima e
para baixo sem muita cerimônia. Existem
ainda os modelos dois em um, conversíveis, com tela sensíveis ao toque que praticamente se transformam em um tablet
dependendo da situação. Já para os computadores de mesa, além dos desktops

diferença da velocidade. O SSD é muito rápido, quase instantâneo. Usando memórias
flash - similares às dos populares pendrives
- a maior vantagem do SSD é esta mesmo;
a velocidade. Por outro lado, os SSDs ainda
são mais caros, mesmo com capacidade de
armazenamento inferiores…
Uma boa opção é procurar por sistema híbridos; aqueles com maior armazenamento usando um HD tradicional e um
SSD menor para colocar alguns arquivos
mais acessados e o próprio sistema operacional. A maioria dos SSDs vendidos
possuem entre 128 e 256 giga de espaço.
Apesar de já existirem opções com alguns
terabytes, o preço é praticamente inacessível para muita gente.

tradicionais, existem os modelos “all in
one”…vale a pena dar uma olhada.
Agora vamos olhar para dentro dos PCs.
Podemos começar pelo coração da máquina; o processador…
Processador
Aqui, de novo, entra a questão da sua
prioridade de uso. Dá pra gente dividir a
categoria em três níveis: básico, intermediário e avançado. Para quem vai só navegar
na web e, de repente, produzir um ou outro
conteúdo, os processadores mais básicos
são mais que suficiente. Na Intel, o primeiro
da família é o Core i3. Na AMD, o chip de
entrada é o Ryzen 3; ambos possuem quatro núcleos. Para quem precisa de um pouco
mais de performance - ou ainda quem quer
um computador que dure mais tempo - o nível acima é o Core i5, da Intel; e o Ryzen 5,
da AMD. São os mais populares e, além de
performance trazem nova tecnologias embarcadas, como economia de bateria, entre
outras.
Por último, os processadores de alta
performance, top de linha das marcas; seja
o i7 ou i9 da Intel ou o Ryzen 7 da AMD.
Esses, é claro, são indicados para todos os
tipos de uso...

Memória RAM
A memória RAM é um item importante
na determinação do desempenho da máquina. Definir a quantidade de RAM depende dos programas que você pretende usar.
Alguns têm inclusive exigência mínima de
RAM. Mas basicamente podemos definir
assim: para escutar músicas, editar textos e
simplesmente navegar na internet entre 2 e
4 Giga de RAM funcionam. Já para quem
quer assistir séries online, usar outros serviços de streaming e até se divertir com games
mais casuais, o mínimo são 4 giga de RAM.
Já para trabalhos com vídeo e jogos em alta
resolução, com muita demanda de processamento, o melhor é procurar um computador
que tenha entre 8 e 16 giga de RAM. Resumindo: hoje em dia, talvez não valha a pena
comprar um computador com menos que 4
giga de RAM...
HD ou SSD
Disco rígido ou disco sólido; HD ou
SSD? A maioria das máquinas (desktops e
notebooks) ainda vêm com o HD convencional. Entre suas principais vantagens estão
o menor preço e a alta capacidade de armazenamento. Por outro lado, quem já experimentou um computador com SSD sabe a

Placa gráfica
As placas gráficas integradas - aquelas
embarcadas no próprio processador - evoluíram muito de um tempo para cá. O salto
de performance é significativo, mas ainda
existem algumas pessoas que precisam, sim,
pensar em uma máquina com placa dedicada; ou seja, à parte do processador. Gamers
normalmente optam por este segundo modelo, mas para jogos mais simples, as integradas já funcionam super bem e não frustram ninguém.
Este é o caminho ideal para escolher
seu próximo computador. Claro, você
também ainda vai avaliar definição e tamanho da tela, detalhes como se o teclado
é retroiluminado para uso em ambientes
de baixa luminosidade; se o acabamento
é em plástico ou alumínio e, por fim, se
a marca escolhida é confiável e vai prestar um bom suporte caso seja necessário.
Vale a pena prestar atenção em todos
esses detalhes, afinal, o investimento é
grande e você certamente vai passar com
seu computador.
Se você quiser se aprofundar mais ainda nas comparações, a gente separou alguns
links com comparações completas que nosso time produziu recentemente por aqui;
processadores, disco de armazenamento,
placa gráfica... Confira e acabe com qualquer dúvida!

Não caia no golpe do WhatsApp que promete brinde de Natal do Boticário

Nessa época do ano é preciso ficar muito atento às promoções relâmpago compartilhadas via WhatsApp. Na grande maioria
das vezes, isso é golpe. O mais recente caso
é o do Boticário, que já afetou mais de 40
mil usuários do aplicativo. Saiba como se

proteger.
A empresa de cibersegurança PSafe investigou o golpe do WhatsApp que promete
brinde de Natal do Boticário
e afirma que a sofisticação da
fraude pode levar muitos usuários a acreditar que a promoção é verdadeira.
Quando os usuários recebem a mensagem, são apresentados com uma suposta lista de
itens gratuitos da marca Boticário. Contudo, para receber
os produtos, é preciso fornecer
alguns dados pessoais, como o número do
CPF, bem como compartilhar a mensagem
com um número significativo de contatos.
O problema aqui é que, quanto mais pessoas compartilharem essa mensagem, maior

fica o banco de dados da quadrilha e, como
consequência, um número maior de informações pessoais será roubado.
Parece bobagem compartilhar este tipo
de promoção no WhatsApp, certo? Não neste caso. Os criminosos montaram um esquema tão perfeito que, caso os usuários adicionem um número de CPF inválido no campo
dedicado, a promoção não segue adiante.
Quando o CPF é reconhecido como válido,
o sistema consegue identificar o nome verdadeiro da vítima.
Depois disso, é possível inclusive escolher em qual loja do Boticário buscar o
brinde falso, bem como acompanhar se os
contatos indicados também se cadastraram
na promoção.
Como se proteger
Como é possível ver na mensagem usa-

da no golpe, o site do boticário aparece com
diferentes domínios que não “.com.br”, que
seria o original. Este é um dos primeiros indicativos de que essa mensagem se trata de
um golpe.
Em segundo lugar, pesquise. Como na
época de Natal muitas empresas fazem promoções em sua páginas na web, é normal
que criminosos utilizem a data para disseminar golpes. Logo, sempre que receber uma
mensagem, seja de um contato conhecido
ou não, busque mais informações na página
oficial da loja que aparece na mensagem.
Essa não foi a primeira vez que cibercriminosos se aproveitam da marca o Boticário
para espalhar um golpe através do WhatsApp. Em fevereiro, a própria PSafe também
divulgou uma fraude na qual criminosos
criaram uma campanha falsa para roubar
dados e informações das vítimas.
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GERAIS

Fator previdenciário já está em vigor:
vale a pena pedir aposentadoria já?

A nova tabela do fator previdenciário, com
um desconto maior para quem vai se aposentar
por tempo de contribuição, começa a valer neste
sábado (1º). Os segurados que querem aproveitar
a tabela antiga, com o desconto menor, podem
fazer o pedido do benefício ainda hoje. Mas compensa pedir a aposentadoria já e fugir da nova
tabela?...
O fator previdenciário é um índice usado no
cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, que exige 30 anos de recolhimentos, para as
mulheres, e 35 anos, para os homens. Como não
há uma idade mínima para pedir esse benefício,
o fator previdenciário é aplicado, e reduz o benefício de quem se aposenta cedo....
Newton Conde, atuário especializado em
Previdência e consultor da Conde Consultoria
Atuarial, estima que, em média, a redução no valor do benefício de uma tabela para a outra seja
de 0,77%. Ele dá um exemplo de um segurado
com 55 anos de idade, 35 anos de contribuição e
média salarial de R$ 3.000. Com a tabela atual,
ele ganharia R$ 2.060,46 de aposentadoria. Com
a nova tabela, o valor seria R$ 15,60 menor por
mês.... “Aposentadoria é algo que você vai ter pelo
resto da vida. Para aquele que já vinha planejando se aposentar, vale a pena pedir agora, antes
da mudança da tabela. Mesmo que seja R$ 15 a
mais, são R$ 15 para o resto da vida”, afirmou o
consultor.
Por outro lado, deve ter cautela quem ainda
não estava pensando em pedir a aposentadoria
ou não fez os cálculos para saber se é o momen-

não há preocupação. Pode ser feito o pedido.
Agora, se os valores forem maiores, é fundamental saber o momento exato da aposentadoria,
evitando qualquer tipo de prejuízo. Muitas vezes,
quando se opta por uma aposentadoria precoce, o
prejuízo pode ser irreversível.”...

to certo. “A palavra-chave é planejamento. Não
peça agora só porque o benefício vai ter uma redução de 0,77%. Veja outras questões também”,
disse Conde....
O que considerar ao pedir aposentadoria?
O advogado previdenciário Thiago Luchin
disse que, antes de dar entrada no benefício, o
segurado precisa avaliar se é o momento correto
de fazer o pedido. “Primeiro, é preciso fazer um
planejamento para demonstrar, com uma série de
simulações, qual o melhor momento para se aposentar. Tem que sempre pensar a longo prazo. É
bom começar logo a ter uma renda a mais, mas
o segurado precisa considerar de quanto será sua

aposentadoria no futuro.”...
Há situações em que os segurados não podem esperar para ter um benefício maior, pois
precisam da renda naquele momento. Segundo
Luchin, mesmo nesses casos, é preciso ter em
mãos os cálculos para saber a decisão que está
tomando. “A recomendação é não fazer nada no
escuro. É preciso estar ciente dessa decisão
Quem não precisa esperar mais?
Luchin afirmou que, para os segurados que
sempre contribuíram pelo salário mínimo, não é
preciso esperar mais, pois o valor do benefício
será o piso nacional --de R$ 954 em 2018....
“Para quem sempre contribuiu pelo mínimo,

OMS: 37 milhões de pessoas vivem
com HIV em todo o mundo.

vivam com o vírus em todo o planeta, sendo que apenas 75% sabe de sua condição e
60% recebem tratamento.
Os dados mostram que cerca de 75%
das novas infecções por HIV registradas
fora da África subsaariana ocorre entre
profissionais do sexo; homens que fazem
sexo com homens; pessoas que usam drogas injetáveis; transgêneros; e presidiários,
além dos parceiros sexuais de todos que
integram o grupo.
Ações com o tema Conheça seu status,
promovidas pela OMS, as pessoas recebem
orientação para o acesso aos exames laboratoriais, métodos de prevenção ao HIV,
medicamentos antirretrovirais e serviços de
saúde. A entidade pede ainda políticas públicas que promovam saúde para todos, com
foco no combate à aids e a doenças relacionadas, como tuberculose e hepatite.

No dia em que se comemorou os 30 anos
de luta contra a aids, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que cerca de
1 milhão de pessoas morrem todos os anos
por não saber que estavam contaminadas
pelo HIV ou por começarem tarde demais o

tratamento contra a doença.
Para o diretor-geral da entidade, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, o mundo percorreu
um longo caminho nas últimas três décadas,
mas a epidemia de infecções não terminou.
A estimativa é que 37 milhões de pessoas

Em risco
De acordo com a organização, podem
estar em risco as pessoas que estiveram
nas seguintes condições: mantiveram relação sexual sem o uso de preservativo; receberam transfusões de sangue de forma
insegura; foram expostas a algum tipo de
equipamento injetável contaminado, como
agulhas.

Quem deve ter cautela ao fazer o pedido?
Os segurados que estavam planejando pedir
a aposentadoria por tempo de contribuição com
o fator previdenciário e estão perto de fazer aniversário devem ter atenção. Conde afirma que a
mudança de faixa etária reduz o desconto do fator. Portanto, pode valer a pena esperar o aniversário para ganhar mais, mesmo com a mudança
na tabela....
Além disso, os segurados com mais idade e
mais tempo de contribuição podem ter vantagem
com a fórmula 85/95 progressiva, que não tem
desconto do fator. Para ter o direito, é preciso que
a soma da idade com o tempo de contribuição
seja de 85 pontos, para mulheres, e 95 pontos,
para homens, além de 30 anos de contribuição
(mulheres) e 35 anos de pagamentos (homens).
Em 31 de dezembro deste ano, a fórmula passa
a ser 86/96...
Como pedir a aposentadoria?...
Os segurados que decidirem pedir a aposentadoria com a nova tabela do fator previdenciário
podem fazer a solicitação no site Meu INSS. Luchin afirma que o segurado deve anotar o número
do protocolo do pedido, pois é a partir dessa data
que a aposentadoria começa a contar...
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SAÚDE & BOA FORMA

ALERTA: Sintomas de colesterol alto.

Drª. Ana Luiza LimaCardiologista
Os sintomas de colesterol alto, em geral,
não existem, só sendo possível identificar o
problema através do exame de sangue. Porém,
o excesso de colesterol pode levar a um depósito de gordura no fígado, o que pode gerar
alguns sinais como: Bolinhas de gordura na
pele, conhecido como (xantelasma); Inchaço
do abdômen sem razão aparente; Aumento
da sensibilidade na região da barriga. O xantelasma forma-se nos tendões e na pele e são
carocinhos de diversos tamanhos, geralmente
rosados e com bordas bem definidas. Eles aparecem em grupos, numa determinada região,
como no antebraço, nas mãos ou em volta dos
olhos, como mostram as imagens:
Sintomas de colesterol alto
O inchaço abdominal e a sensibilidade nessa região normalmente são provocados pelo
aumento do fígado e do baço que ocorre quando as concentrações de triglicerídeos no sangue atingirem valores próximos ou superiores
a 800 mg/dl de sangue, podendo até produzir
outros sintomas como dor abdominal intensa e
náuseas frequentes.
Como os níveis de colesterol têm que estar
muito altos para o surgimento destes sintomas,
na maioria das vezes a pessoa nem sabe que
está com colesterol alto, o que facilita a sua
progressão. A única maneira de descobrir se o
colesterol está alto ou não é através de um exame de sangue para o colesterol total, ruim, bom
e triglicerídeos. Confira quais os valores do seu
exame que podem indicar colesterol alto.
O que causa o colesterol alto
A principal causa do colesterol alto é ter
uma alimentação pouco saudável, rica em alimentos com gordura como queijos amarelos,
embutidos, frituras ou produtos industrializados, o que faz com que o colesterol no sangue
aumente muito rápido, não permitindo que o

corpo o elimine adequadamente.
No entanto, a falta de exercício físico ou
os hábitos de vida pouco saudáveis como o cigarro ou o consumo de álcool também aumentam o risco de ter mais colesterol ruim. Além
disso, existem ainda pessoas que sofrem com
colesterol alto hereditário que acontece mesmo
quando têm cuidado com a alimentação e fazem exercício físico, estando relacionado com
uma tendência genética para a doença e que,
normalmente, também afeta outros membros
da família.

Como se trata o colesterol alto
A melhor forma de reduzir o colesterol
alto e evitar o uso de remédios é fazer atividade física regularmente e ter uma alimentação
saudável, pobre em gorduras e com bastantes
frutas e legumes. Além disso, também existem
alguns remédios caseiros que podem ajudar a
desintoxicar o corpo e o fígado, eliminando o
excesso de colesterol, como o chá-mate ou de
alcachofra, por exemplo. Veja algumas receitas de remédios caseiros para baixar o colesterol alto.
No entanto, existem casos em que é muito
difícil reduzir o colesterol e, por isso, o médico pode receitar o uso de alguns remédios para
colesterol, como Sinvastatina ou Atorvastatina, que ajudam o corpo a eliminar o colesterol,
especialmente em casos de colesterol alto hereditário. Confira uma lista mais completa dos
remédios usados no tratamento.
É importante baixar o colesterol alto porque ele pode ter graves consequências para a
saúde que incluem aterosclerose, pressão alta,
insuficiência cardíaca e infarto. Uma boa dica
para reduzir o colesterol, é o suco de cenoura
que auxilia no processo depurativo do sangue,
atuando diretamente sobre o fígado, reduzindo
assim os níveis de colesterol.

Melhores remédios caseiros para baixar o colesterol

Os remédios caseiros são úteis para ajudar a controlar a taxa de colesterol no sangue
porque possuem propriedades que facilitam a elevação do HDL e diminuem a absorção
de LDL, melhorando assim o colesterol total. Alguns exemplos são:
INDICAÇÃO
Alcachofra

BENEFICIO
Protege o fígado e diminui
a concentração de colesterol ruim.

COMO USAR
Cozinhar em água por 7
minutos e comer a seguir.

Sementes de linhaça

Possui fibras e ômega 3 e
6 que ao serem absorvidos
no intestino combatem o
colesterol ruim.
Contém fibras que favorecem a eliminação do
colesterol pelas fezes.

Adicionar 1 colher de sopa
de sementes de linhaça em
sopas, saladas, iogurte,
suco, leite ou vitamina.
Colocar 4 fatias de casca de
berinjela de molho no álcool de cereais por 10 dias.
Depois coar com um filtro
de papel e tomar 1 colher
(de café) da parte líquida
diluída em meio copo de
água, 2 vezes ao dia.
Ferver 1 litro de água com
3 colheres de chá-mate,
coar e tomar durante o dia.

Tintura de berinjela

Chá-mate

Chá de feno-grego

Possui propriedades que
diminuem a absorção de
gordura vinda dos alimentos.
Suas sementes auxiliam na
redução do colesterol no
sangue.

Ferver 1 xícara de água
com 1 colher de sementes
de feno grego por 5 minutos. Tomar morno.

Apesar de serem indicados para controlar o colesterol, estes remédios caseiros não
substituem a dieta, exercícios e os remédios indicados pelo cardiologista, mas são
excelentes formas de complemento terapêutico.
Para conseguir baixar o colesterol ruim, é recomendado seguir uma dieta saudável,
consumindo somente fontes de gordura boa como azeite, azeitona, abacate e nozes, e
excluindo alimentos com gorduras nocivas ao corpo, como as que estão presentes em
alimentos industrializados e processados. Uma boa estratégia é observar no rótulo e
embalagem dos alimentos a quantidade de gordura que ele possui, para avaliar se é
seguro comer ou não.
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Compre no Comércio Local, valorize sua região!
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ENTRETENIMENTOS
O QUE VOCE NÃO SABIA:
Você é uma pessoa
curiosa?
Então mate sua
curiosidade agora.
Confira e curta:
01) Só os mamíferos bocejam.
02) Uma lei de 1969 torna ilegal o contato de cidadãos com extraterrestres nos
Estados Unidos.
03) A acupuntura foi usada pela primeira vez como um tratamento médico no ano
2700 antes de Cristo pelo Imperador Chinês Shen-Nung.
04) Durante a expectativa média de vida, uma pessoa come aproximadamente o
peso de 6 elefantes.
05) 31.557.600.000 segundos equivalem a um Milênio.
06) Em cada 2,54 cm de pele humana, existem 19 milhões de células, 60 pelos, 90
glândulas sebáceas, 5,79 metros de vasos sangüíneos, 625 glândulas sudoríparas e
19 mil células nervosas.
07) Em muitos países, a urina era utilizada como detergente. (Um dos componentes
principais da urina, o amoníaco, é utilizado hoje em dia nos produtos de limpeza).
08) Mais de metade dos ossos do corpo humano estão nas mãos e nos pés.
09) Nenhum pedaço de papel pode ser dobrado ao meio mais de 7 vezes.
10) No Oceano Pacífico, existe uma fossa chamada Challenger que tem uma profundidade de 11.000 metros. A montanha mais alta do planeta é o Monte Everest
que mede 8.848 metros.

DICAS UTÉIS:

O menino pergunta à mãe:
— Manhê! É a cegonha que me trouxe para o mundo?
— É, meu filho!
— E é Jesus que nos dá o pão de cada dia?
— Sim, meu amor!
— Mais uma coisa. É o Papai Noel que dá os brinquedos no Natal?
— É isso mesmo!
— Então para que serve o papai?
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POLTRONA 15

Fifa quer novo sistema de empréstimo
de jogadores para temporada 2020/21

Segundo o jornal inglês The Times, a
Fifa pretende estabelecer novas regras para
o empréstimo de jogadores a partir da temporada de 2020/21. De acordo com a reportagem, a medida tem como objetivo reduzir
o monopólio de jovens atletas por clubes
europeus. As novas regras já teriam sido ratificadas pelo comitê-chave da entidade. O
limite para jogadores emprestados por um
único clube pode ser de seis ou oito durante uma temporada e com o máximo de dois
acordos entre as equipes.
Os novos números representam uma
mudança grande se considerarmos, por
exemplo, que nesta temporada o Chelsea
tem 39 atletas em outros clubes. A resposta
definitiva do caso será anunciada no ano que
vem. Em setembro, um comitê formado por
representantes de clubes, ligas, jogadores e
associações nacionais já tinha aprovado um
plano para criar a Câmara de Compensação
para processar transferências. A Fifa alega
que o atual sistema de empréstimos abre
margem para alguns times europeus manterem um grande número de jovens talentosos
à disposição para integrar suas equipes principais ou como forma de render-lhes lucro.
Novo sistema pode afetar planejamento do Chelsea que tem hoje 39 atletas emprestados.
O acordo no comitê deixou claro que
o novo sistema de regras para o empréstimo terá o “propósito de desenvolvimento
do jovem em oposição à exploração comercial”. A mesma reunião que aconteceu
em Londres aprovou “novos e mais fortes
regulamentos para os agentes”, incluindo
limites sobre quando podem ganhar e quan-

tas partes diferentes podem representar de
uma determinada transação. Em comunicado assinado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, a entidade máxima do futebol
comemora as mudanças. “Trouxemos todos
à mesa e todos os principais atores da indústria entenderam que precisamos tomar
medidas, levando hoje a esta proposta de
reforma. Este é um primeiro passo significativo para alcançar maior transparência

Brasileirão tem maior média de salário da
América e 9º do mundo. Veja ranking...
Apesar da crise econômica e política vivida no Brasil nos últimos anos, o Campeonato Brasileiro é o que oferece o melhor
salário da América. Segundo um levantamento da Sporting Intelligence, a competição verde e amarela é a nona no mundo que
melhor paga seus atletas.
O estudo denominado Global Sports
Salary Survey (Pesquisa global de salários
esportivos) analisou 60 campeonatos pelo
mundo. A pesquisa mostra que em campeonatos como o Português e o Holandês, os
jogadores ganham um salário anual menor
do que atletas do Palmeiras, Corinthians e
Cruzeiro, por exemplo.
Os 20 clubes do Campeonato Brasileiro gastam em média R$ 2,52 milhões com
cada jogador, somente em relação a honorários no período de um ano. Campeão Brasileiro de 2018, o Palmeiras tem uma das
folhas salariais mais caras do Brasil, cerca
de R$ 13 milhões por mês. Em um ano, o
clube alviverde desembolsa R$ 156 milhões
com seus atletas.
Considerada a liga mais organizada do
futebol latino-americano, a Liga MX (do
México) é a que mais se aproxima dos valores do Brasil . A competição gasta em média R$ 1,51 milhões por jogador. País com
os dois finalistas da Copa Libertadores da
América de 2018, a Argentina gasta apenas

R$ 1.42 milhões por jogador. Apesar de
bem diferentes os valores na América, eles
ainda são maiores se comparados juntos
com algumas ligas europeias.
As três ligas apresentadas (Brasil, México e Argentina) superam a média de Portugal, próxima de R$ 1,35 milhões. Considerando que a Primeira Liga tem como
protagonistas, Benfica, Sporting e Porto,
clubes que geralmente figuram em Liga dos
Campeões ou Liga Europa. Na Eredivisie,
campeonato nacional da Holanda, a diferença com o Brasil é ainda maior: R$ 1,21
milhões anuais para cada membro dos elencos profissionais. Um abismo se comparado
apenas ao valor gasto pelo atual campeão
brasileiro em um ano. Confira abaixo o Top
10 dos países que melhor pagam salário
para seus atletas (valores anuais).
01) Inglês - R$ 14,77
02) Espanhol - R$ 10,87
03) Italiano - R$ 7,50
04) Alemão - R$ 6,89
05) Francês - R$ 4,88
06) Chinês - R$ 3,94
07) Rússia - R$ 3,29
08) Turquia - R$ 3,24
09) Brasileiro - R$ 2,52
10) Canadá (três times da MLS) - R$ 1,95
Fonte: Esporte - iG @

(...) e desenvolver um consenso sobre como
lidar com a questão de agentes, empréstimos e outros aspectos-chave do sistema de
transferência”. Um relatório da Fifa, em que
a agência de notícias Reuters teve acesso,
acrescenta que um time não identificado
emprestou 146 jogadores entre 2011 e 2017.
Para evitar esse tipo de comportamento é
que as novas regras de empréstimo serão
colocadas em vigor.

Pietro Fittipaldi
sofre com problemas
mecânicos em seu 1º
teste na F1

O brasileiro Pietro Fittipaldi acabou não
tendo um primeiro teste dos sonhos na Fórmula
1. Com apenas 18 voltadas completadas no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, o piloto de
testes da Haas viu o seu carro apresentar uma
falha mecânica e precisou abandonar o treino
ainda no início. Com o seu melhor tempo sendo
apenas 1min42s291, o neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi encerrou a atividade,
que contou com dez pilotos, na última colocação. Vale ressaltar que Fittipaldi foi o condutor
que completou o menor número de voltas em
relação aos adversários, que passaram pela linha
de chegada ao menos trinta vezes.
O mais rápido da atividade de testes acabou
sendo o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, que completou o circuito em 1min37s231
na melhor de suas 54 voltas. Sebastian Vettel
fechou com o segundo lugar, 0s3 atrás de Bottas, superando Max Verstappen, que veio mais
0s3 atrás. Os pilotos continuam nas pistas ainda
para uma série de treinamentos. Vale lembrar
que a atividade é dedicada exclusivamente aos
testes dos pneus para a temporada de 2019, impossibilitando as equipe de realizar qualquer
mudança em relação aos carros que já foram
usados durante a temporada.
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AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...

Sérgio F. Alves

Paula Chiozini

Drº Rabih Nemer

Sandra Molina

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Imagem da primeira agencia do Banco Bradesco.

“Investir no trabalho é cultivar a Paz Social”

DE CARA NOVA: A Brittus Magazine está de novo visual. Vá visitar e aproveite para
comprar as melhores opções em presentes para o natal ou já investir na volta ás aulas.

Marcelo R. Venceslau

Drª Adriana Mara F. Petruzza

Paula Santos

Roberto Dias

COZINHANDO COM ARTE

Pernil assado
com abacaxi

INGREDIENTES:
• 1 pedaço de pernil sem osso de 1,5 kg
• 5 dentes de alho
• 1 limão
• 3 colheres (de chá) de sal
• 1/2 xícara (de chá) de vinagre
• 1 colher (de chá) rasa de pimenta do reino
• 1 abacaxi bem maduro
• 2 colheres (de sopa) de manteiga
• 2 colheres (de sopa) de açúcar
MODO DE PREPARO:
No dia anterior coloque o pernil dentro
de um saco plástico e coloque o alho
amassado, o suco de limão, o sal, o vinagre,
a pimenta do reino e meia xícara de chá de
água. Feche o saco e massageie o pernil
com o tempero. Deixe na geladeira.
No dia seguinte, forre uma assadeira com
papel alumínio e unte com manteiga. Coloque
rodelas de abacaxi, polvilhe um pouco de

açúcar no abacaxi e o pernil por cima das
rodelas. Cubra o pernil com outras rodelas de
abacaxi, colocando pedacinhos de manteiga
em cima das rodelas, polvilhando açúcar sobre
elas (vai caramelar). Despeje o restante dos
temperos que ficou no saco e feche muito bem
o papel alumínio. Leve ao forno médio (uns
180 graus) por 2 horas e meia.
Abra o papel alumínio, espete o pernil e
veja se já está macio, se não estiver feche o
papel alumínio e deixe assando um pouco
mais. Se já estiver macio, deixe o papel
alumínio aberto, pincele um pouco de
manteiga e leve ao forno mais um tempo
para dourar. O meu ficou cerca de 30
minutos.
Sirva o pernil quente acompanhado de
um molho.
Observação: Será interessante colocar o
pernil em uma travessa e fatiar uma parte
dele antes de servir, acho que facilita.

