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A partir do primeiro trimestre deste ano, 
Araçatuba terá um frigorífico no prédio 
onde funcionava o antigo Araçafrigo e 

Mataboi, na rodovia Elyeser Montenegro 
Magalhães (SP-461) gerando de inicio 

cerca de 1000 empregos. Pág. 06
As previsões astrológicas de seu signo 
para o ano inteiro de 2019.  Pág. 08

Um guia com todos os aplicativos que você 
precisa ter no seu smartphone, seja ele 

Android ou iOS, separados por categorias: 
para conhecer pessoas, para aprender 

inglês ou outro idioma, para editar vídeos 
e fotos, para ganhar dinheiro, para se 
informar e se entreter, para se manter 

produtivo e organizado e, é claro, alguns 
jogos. Pág. 10

Exclusivo: “KPC”, a Super Bactéria que 
está matando em silêncio nos hospitais.

 Mesmo com medicação de combate aprovada pela Anvisa no segundo semestre de 2018, a Super Bactéria continua ceifando vidas dentro das 
unidades hospitalares. O Jornal do Ônibus nesta edição fez um raio X da situação nos hospitais de Marília. Pág. 05

Araçatuba ganhará 
Frigorífico para gerar 

1000 empregos.

Confira o que os astros 
reservam para você e 

seu signo.

Conheça 35 aplicativos 
grátis (ou não) que você 

precisa experimentar 
para Android e iOS
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Quantas vezes você já sentiu que suas orações 
estavam batendo em um teto de vidro - como se 
o Senhor estivesse dizendo não? Talvez fosse 
porque você estava orando fora da vontade Dele. 
Talvez fosse porque você estava orando por algo 
que Deus não queria que você tivesse.

Precisamos nos lembrar da promessa que 
Jesus falou em João 15:7, que diz: “Se vocês 
permanecerem em mim, e as minhas palavras 
permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, 
e lhes será concedido.” Eu realmente gosto dessa 
tradução - especialmente a parte que nos diz para 
pedir o que quisermos.

Mas vamos nos lembrar também da condição: 
“Se vocês permanecerem em mim, e as minhas 
palavras permanecerem em vocês...” Se você 
mantém uma comunhão viva com Deus e Suas 
palavras estão sempre com você, seus desejos vão 
mudar. Suas orações não serão necessariamente 
as mesmas de antes. Ao entrar em sincronia com 
a vontade de Deus, você verá que a oração não 
está fazendo com que Deus faça o que você quer 
que Ele faça; mas a oração está fazendo com que 
você faça o que Ele quer que você faça.

Você descobrirá a importante verdade de que 
a oração não está moldando Deus à nossa maneira; 
mas está nos moldando em Seu caminho. E então 
você verá as suas orações sendo respondidas 
afirmativamente.

Nossa Casa de Oração está de braços abertos 
a sua disposição. Faça-nos uma visita e ouça a 
palavras de DEUS tocar seu coração e direcionar 
sua vida. DEUS tem o melhor para você.

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal ................... 3402-6000
Hospital das Clinicas .................. 3402-1744
Santa Casa .................................. 3402-5555
Hospital Unimar .......................... 2105-4500
Bombeiros ..............................................193
Samu ...................................................... 192
Policia .................................................... 190
Delegacia da mulher ................... 3433-1133
Defesa civil ............................................ 199
CPFL .......................................... 3417-3744
Grande Marília ......................... 3303-3550
Sorriso de Marília ..................... 3316-8848
AMTU ...................................... 3402-9010
Guerino Seicentos ..................... 3316-1431
Princesa do Norte ..................... 3433-8217
Expresso Adamantina................ 3433-4507
Expresso de Prata ..................... 3432-3212
Terminal Rodoviário................. 3454-8820

FONES UTEISComunidade Evangélica Casa
de Oração Cristo Vivo

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

(João 15:7) “Se vocês permanecerem em 
mim, e as minhas palavras permanecerem 
em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes 

será concedido.” 

A imprensa vive dias difíceis, todos o sabe-
mos, mas, apesar de tantos constrangimentos, 
2018 foi um ano bom para nós. Para O JORNAL 
DO ÔNIBUS MARÍLIA e para os seus leitores. 
Contrariando a tendência nacional e internacional, 
aumentamos  a circulação da nossa edição im-
pressa em novembro e dezembro. E no segundo 
semestre registramos um significativo crescimen-
to do número de visitas e de páginas visitadas na 
edição online, fazendo com que o NOSSO SITE ( 
www.jornaldoonibusmarilia.com.br ) esteja HOJE  
entre os três sites de maior acesso na região.

Não queremos, no entanto, ficar por aqui. Ano 
novo é vida nova e preparamos para 2019 uma sé-
rie de novidades e de iniciativas que pretendem 
reforçar os laços que mantemos com os nossos lei-
tores e, ao mesmo tempo, abrir as portas a todos os 
que procuram informação de qualidade.

Como sabemos que o espaço de opinião é de 
primordial importância para quem nos lê, vamos 
reformular a edição impressa para trazermos es-
sas páginas para uma zona mais nobre do jornal, 
seguindo o exemplo do SITE que remodelamos 
no  inicio deste mês. Na realidade queremos di-
versificar a oferta de opinião relevante com novos 
colunistas que participam no SITE .  Lourivaldo 
C. Balieiro, Marlu R. Cestari, Valdete Lopes Fer-
reira, Cristina de Lucchi, Laudo Vilela, Marcos 
Farto e outros que estão chegando e passarão a 
escrever para todos à partir de Fevereiro e  duran-
te o transcorrer de 2019. 

Como sabemos que o jornalismo se reforça 
com abertura e transparência, vamos criar um 
Conselho de Leitores para certificar os nossos 

processos e de escrutinar a profundidade, rele-
vância, isenção e pluralismo da nossa informa-
ção. Como sabemos que, nesta era da pós-ver-
dade e das fake news, é fundamental promover 
a leitura crítica dos jornais, vamos recuperar um 
Projeto Público para a Cidade, em parceria com 
ONG’s e Entidades Comunitárias. Acreditamos 
que é junto da Sociedade Civil Organizada e dos 
Jovens  que conseguiremos  promover  um espa-
ço de reflexão e de cidadania resistente à mani-
pulação e à desinformação.

Como sabemos que o futuro do jornalismo 
se faz cada vez mais na internet, vamos refor-
çar a nossa edição online, porque é aí que pode-
mos aumentar o número de assinantes, condição 
fundamental para garantir a sustentabilidade do 
JORNAL DO ÔNIBUS MARÍLIA no futuro. 
Esta prioridade, porém, não implica a desvalori-
zação da importância que o jornal impresso tem 
para nós e para os nossos leitores. O JORNAL 
DO ÔNIBUS MARÍLIA é e continuará a ser um 
jornal multiplataforma. Todas estas apostas têm 
na sua definição e na sua essência um objetivo 
primordial: reforçar os laços com os nossos leito-
res e consolidar o JORNAL DO ÔNIBUS MARÍ-
LIA como a marca de referência do jornalismo de 
qualidade em Marília.

Em nome dos que fazem diariamente o SEU 
JORNAL, quero desejar a todos um Ano Novo 
cheio de tudo o que desejam e merecem.
“QUE EM 2019 VOCÊ CONSIGA CONSTRUIR 

O MELHOR ANO DE SUA VIDA”.

KAÍTO  JR

A chave para as orações 
serem atendidas

Oremos: Poderoso Deus, Maravilhoso Pai, 
faça de mim um instrumento seu para que 
todos quantos se achegarem a mim, sintam 
a sua presença através de minhas ações 
e palavras. Peço a ti ó Pai que continue 
iluminando meus passos que me levam em 
direção em ti. Dê me a sabedoria de saber 
te ouvir, Aparta-me do mal e acampe teus 
anjos ao meu redor. É a oração que te peço 
em nome de Jesus...amém.

FLASH COM PIMENTA
“Artistas de rua se apresentam em dos bancos dentro do terminal urbano por falta de um 

espaço que poderia ser remodelado e utilizado para apresentações culturais”.



Site do Jornal do Ônibus lança “tribuna 
livre” para a livre e democrática 

expressão do cidadão.

IN FOCO

Em apoio a justa reivindicação de cida-
dania e livre manifestação democrática das 
entidades legalmente constituídas idealiza-
da pela ONG MARÍLIA CENTENÁRIA, 
o JORNAL DO ÔNIBUS MARÍLIA após 
manter contato com os idealizadores obteve 
autorização para acampar a proposta em seu 
SITE DE INFORMAÇÕES. A iniciativa é 
uma resposta à negativa da Câmara Munici-
pal em abrir uma discussão sobre o assunto 
até a presente data. A proposta foi entregue 
a presidência da casa na época ( Delegado 
Wilson A. Damasceno ) em 11/06/2018 e 
contou inclusive com apoio da ONG MA-
RÍLIA TRANSPARENTE. Na ocasião, foi 
ventilada uma reunião com todos os verea-
dores para a exposição oficial da proposta, 
no entanto, devido a forçada paralisação das 
atividades da ONG MARÍLIA CENTENÁ-
RIA devido a motivos internos a negocia-
ção foi interrompida. O Líder Comunitário 
Darcy Bueno da Silva, idealizador do pro-
jeto tentou de forma isolada contando com 
o apoio de alguns Presidentes de entidades, 
mas, também não obteve resultados. Segun-
do rumores, os nobres edis estão resistentes 
a ideia por temerem “excessos” no micro-
fone por parte de algumas lideranças e te-
riam aventado a possibilidade de se realizar 
a TRIBUNA LIVRE até no mesmo dia da 
sessão ordinária, porém uma hora antes da 
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Conseguirá o Gestor 
reverter os índices de 
rejeição no ano que se 
inicia???

Cornetadas do dedão

sessão, descaracterizando o projeto inicial. 
A reportagem do JORNAL DO ÔNIBUS 
MARILIA fez um levantamento do numero 
de cidades que possuem a TRIBUNA LI-
VRE durante o expediente normal da sessão 
camaráría e chegou ao numero de quase 100 
cidades. O curioso é que, não há nenhum re-
gistro de anormalidades em nenhuma delas, 

muito pelo contrário, o espaço para livre ex-
pressão de ideias e pensamentos acabou por 
estreitar os laços entre o poder legislativo 
e as comunidades, e, de forma indireta au-
xiliando a conexão com o poder executivo 
na prática de políticas publicas para todas 
as áreas na cidade. Em razão do impasse, e 
como veiculo de imprensa que surgiu jus-

tamente para ser um elemento transforma-
dor  e não apenas informativo, o JORNAL 
DO ONIBUS MARÍLIA inicia à  partir de 
fevereiro a exibição em seu SITE ( www.
jornaldoonibusmarilia.com.br) de vídeos 
com o pronunciamento de pessoas em uma 
tribuna expressando as suas ideias e pensa-
mentos em relação a cidade. A sessão de-
nominada TRIBUNA LIVRE poderá ser 
encontrada na  categoria de vídeos, bastan-
do apenas acessar o SITE para conhecer o 
posicionamento de cada um a respeito dos 
mais diversos temas que envolvem a cida-
de. Para participar, a exemplo do projeto 
da ONG MARÍLIA CENTENÁRIA,é ne-
cessário ser representante legal de alguma 
entidade comunitária, sindicato ou ONG. A 
diferença é que, por empunhar a bandeira da 
transformação na cidade, o espaço também 
será aberto para ex-vereadores, ex- deputa-
dos, representantes de partidos políticos e 
profissionais liberais que desenvolvam ati-
vidades corelacionadas com o Planejamento 
urbano e o Desenvolvimento Sustentável 
do município. Para participar, basta enviar 
os dados pessoais e, o tema a ser explanado  
para o email jornaldoonibusmarilia@gmail.
com ou ligar para (014) 99600-6375 para 
maiores informações. O SITE publicará 
uma edição por semana sendo impulsionada 
para toda a região. 

Quantos trocarão de 
partidos e quantos 
diretórios cairão ainda 
este ano na terrinha???

Quem serão os medalhões 
a tentar o retorno na vida 
pública de Marília???

Já acessou o SITE do 
JORNAL DO ÔNIBUS 
MARILIA hoje ??? O que 
está esperando???

Qual será a “Bomba” política 
prevista para estourar no 
inicio deste ano???



11:00 12:30
18:20 19:45
21:45 23:15 EXEC.

PRIMEIRA PARADA

Projeto de Lei prevê obrigação de pelo menos um 
ônibus movido a energia renovável por município.

Um Projeto de Lei que está tramitando na 
Câmara dos Deputados prevê a obrigação de 
pelo menos um ônibus movido a energia re-
novável por município no Brasil. A proposta 
tem caráter conclusivo e deve ser analisada 
por comissões para ser aprovada. De acordo 
com informações da Câmara dos Deputados, 
devem avaliar o projeto as comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de 
Viação e Transportes; de Desenvolvimento 
Urbano; e de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania.

Neste caso, o projeto é votado apenas pelas 
comissões designadas para analisá-lo, dispen-
sada a deliberação do Plenário. Caso haja de-
cisão divergente entre as comissões ou recurso 
assinado por 52 deputados, a matéria vai para 
o Plenário para ser avaliada.

O texto, de autoria do deputado Beto Ro-
sado, inclui a obrigatoriedade de ao menos 
um ônibus movido a energia renovável por 
cidade como uma diretriz para contratação de 
serviço de transporte público coletivo na Lei 
12.587/12, que institui as diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana.
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Horários Ônibus Intermunicipal - Empresa Guerino Seiscento
MARÍLIA (saída) BAURU (CHEGADA)MARÍLIA (saída) IBITINGA (CHEGADA)

10:15 12:50 
15:45 18:20

Empresas de ônibus de Campinas anunciam fim do 
pagamento da tarifa em dinheiro a partir de 19 de janeiro.

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

Segundo a proposta, a diretriz deverá 
estabelecer quantidade mínima de veículos 
movidos a energia renovável na frota, com a 
exigência de pelo menos um por município. 
“O projeto oferece a liberdade de definir a 
proporção entre veículos a combustão interna 
e movidos por energia renovável sem deixar 
de impor o avanço da energia limpa no trans-
porte”, disse Rosado, em nota.

A partir do dia 19 de janeiro de 2019 os 
campineiros terão de pagar o ônibus na cida-
de através de bilhetes com QR Code ou com 
Bilhete Único.

A informação foi divulgada pela Transurc 
(Associação das Empresas de Transporte Co-
letivo Urbano de Campinas) em sua página do 
Facebook. Em contato com a Assessoria de Co-
municação da Emdec – Empresa Municipal de 
Desenvolvimento de Campinas, a data de 19 de 
janeiro foi oficialmente confirmada pelo órgão 
gestor, a quem cabe a decisão final sobre o tema. 
A empresa municipal fará um comunicado so-
bre o início da medida, com outras informações 
adicionais, a respeito do fim da cobrança em di-
nheiro das passagens de ônibus na cidade.

Com o fim do dinheiro no sistema, a Pre-
feitura sempre afirmou esperar reduzir os as-
saltos no interior dos ônibus.

“Ao eliminar o uso do dinheiro para paga-
mento da passagem dentro dos ônibus, nosso 
objetivo é garantir viagens mais seguras para 
os usuários e os motoristas do transporte pú-
blico. Além disso, o processo se torna mais 
moderno, ágil e eficiente”, destaca o secretário 
municipal de Transportes e presidente da Em-
dec, Carlos José Barreiro.

Proposta tramita em caráter 
conclusivo e deve ser analisada por 

comissões da Câmara dos Deputados

REDUÇÃO DE POLUENTES NA 
CAPITAL PAULISTA

A lei 16.802, de 17 de janeiro de 2018, de-
termina que as reduções de emissões de polui-
ção pelos ônibus da capital paulista devem ser 
de acordo com o tipo de poluente em prazos de 
10 anos e 20 anos.

No período de 10 anos, as reduções de 

CO2 (gás carbônico) devem ser de 50% e de 
100% em 20 anos. Por sua vez, as reduções 
de MP (materiais particulados) devem ser de 
90% em 10 anos e de 95% em 20 anos. As 
emissões de Óxidos de Nitrogênio devem ser 
de 80% e de 95%, respectivamente.

Entretanto, além de seguir a lei, os edi-
tais para a licitação do sistema de transporte 
público de São Paulo preveem reduções de 
poluentes gradativas a cada ano, conforme já 
noticiado pelo Diário do Transporte.

Seguindo os atuais padrões da SPTrans, 
todos os ônibus novos terão que possuir itens 
de acessibilidade, ar-condicionado, vidros co-
lados, GPS e sinal de internet por Wi-Fi.

O tipo de ônibus para cumprir as metas 
pode ser escolhido pelos empresários. En-
tre as opções, estão os elétricos com bate-
ria, híbridos (dois motores em um só ôni-
bus), DualBus (duas tecnologias de tração 
elétrica em um só ônibus), a gás natural, 
biometano (gás obtido na decomposição de 
resíduos), etanol ou outra forma menos po-
luente que o diesel.

Inicialmente, as metas mudam entre os 
subsistemas estrutural e de articulação. O sub-
sistema de distribuição também é diferente, 
em especial sobre o gás carbônico, por conta 
da disponibilidade tecnológica.

Atualmente, a frota operacional do trans-
porte público de Campinas é de 1.070 veícu-
los. São 205 linhas. O sistema tem uma média 
mensal de 14 milhões de passageiros.

A medida foi adotada pela Prefeitura de 
Campinas depois que o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) entrou com ação contra as 
concessionárias de ônibus da cidade por conta 
do acúmulo de função.

Os testes com o novo sistema começaram 
em janeiro de 2017, nos distritos de Sousas e 

Joaquim Egídio. Ainda no primeiro semestre 
os testes foram ampliados para cerca de 100 
ônibus.  Relembre:

Em entrevista ao Diário do Transporte no 
fim de maio deste ano, o secretário de Trans-
portes de Campinas, Carlos Barreiro, afirmava 
que antes do fim do ano não haveria mais di-
nheiro em circulação nos ônibus da cidade. “A 
consequência disso é que não haverá também 
mais cobradores no sistema de transportes de 
Campinas”, ele afirmava. 

QR CODE

O sistema QR Code (Quick Response 
Code, ou Código de Resposta Rápida na sigla 
em Inglês) é um código de barras bidimensio-
nal, impresso em papel, que armazena dados 
e caracteres. O ticket terá a codificação da ta-
rifa. Após comprar nos pontos de venda que 
estarão espalhados pela cidade, o passageiro 
validará seu código no interior do ônibus.

O pagamento da passagem por QR Code 
custa R$ 4,70 e não dá direito à integração e 
todos os veículos do sistema já passam o ticket.

O bilhete pode ser adquirido em qual-
quer um dos pontos de venda credenciados da 
Transurc, que também carregam os cartões Bi-
lhete Único Comum, Escolar e Universitário. 
São mais de 300 estabelecimentos comerciais, 
postos autorizados da Transurc, terminais de 
ônibus e unidades do Poupatempo Centro e 
do Campinas Shopping. Após adquirir o QR 
Code, o bilhete impresso terá validade por 30 
dias. Caso não seja usado, o usuário não pode-
rá solicitar reembolso.

O projeto de QR Code foi custeado pe-
las empresas e permissionárias do transpor-
te público.
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“KPC”, a Super Bactéria que mata em silêncio nos hospitais.
ACONTECE MARÍLIA

Existe uma quantidade quase infinita de bac-
térias no mundo, segundo os especialistas. Algu-
mas podem nos fazer bem, outras são responsá-
veis por doenças e epidemias. Entre elas, existe 
um grupo chamado de superbactérias, que são 
resistentes a um número muito grande de medi-
camentos. A resistência bacteriana é considerada 
uma das principais ameaças à saúde global. De 
acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), por ano, cerca de 700 mil pessoas mor-
rem por causa dessas superbactérias. A previsão 
é que esse número suba para 10 milhões de mor-
tes até 2050.

A bactéria KPC (Klebsiella Pneumoniae Car-
bapenemase) , a“superbactéria”, foi identificada 
pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2000, 
depois de ter sofrido uma mutação genética, que 
lhe conferiu resistência a múltiplos antibióticos 
(aos carbapenêmicos, especialmente) e a capaci-
dade de tornar resistentes outras bactérias. Essa 
característica pode estar diretamente relacionada 
com o uso indiscriminado ou incorreto de anti-
bióticos.

A bactéria KPC pode ser encontrada em 
fezes, na água, no solo, em vegetais, cereais e 
frutas. A transmissão ocorre em ambiente hos-
pitalar, através do contato com secreções do 
paciente infectado, desde que não sejam respei-
tadas normas básicas de desinfecção e higiene. 
A KPC pode causar pneumonia, infecções san-
guíneas, no trato urinário, em feridas cirúrgicas, 
enfermidades que podem evoluir para um quadro 
de infecção generalizada, muitas vezes, mortal. 
Crianças, idosos, pessoas debilitadas, com doen-
ças crônicas e imunidade baixa ou submetidas a 
longos períodos de internação hospitalar (dentro 
ou fora da UTI) correm risco maior de contrair 

esse tipo de infecção. A resistência aos antibi-
óticos não é um fenômeno novo nem específico 
da espécie Klebsiella. Felizmente, esses germes 
multirresistentes não conseguem propagar-se 
fora do ambiente hospitalar.

Hoje, a KPC é resistente a cerca de 95% dos 
antibióticos ou antimicrobianos existentes no 
mercado.

É contra esta bactéria que a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou 
um novo medicamento. O Torgena é o primeiro 
antibiótico específico para o combate desta bac-

téria. Ele é uma combinação do antibiótico cef-
tazidima com o avibactam, molécula que confere 
ao produto maior eficácia sobre a KPC e outras 
bactérias multirresistentes. A diretora médica do 
Laboratório de Microbiologia do Hospital das 
Clínicas da USP, Flávia Rossi, nos explicou que 
esta superbactéria é um problema que afeta prati-
camente todos os hospitais do Brasil.

“Ela vive em ambiente hospitalar e possui 
uma resistência muito alta. Para impedir que ela 
contamine os pacientes é preciso a colaboração 
de toda a equipe, desde a higienização das mãos 

e dos locais até um número suficiente de pro-
fissionais para o cuidado de cada paciente e um 
processo ágil de diagnóstico, capaz de identificar 
o mais rápido possível a presença desta bactéria” 
declarou. “Como a KPC é resistente aos antibió-
ticos, é muito difícil tratar o paciente infectado, 
por isso a mortalidade é muito alta, principal-
mente entre os pacientes mais graves e os imu-
nodeprimidos, que são aquelas pessoas que pos-
suem um sistema imunológico debilitado, como 
transplantados e portadores de HIV” concluiu.

Para Flávia Rossi, o fato de a Anvisa ter 
aprovado o uso de um antibiótico que apresenta 
eficácia contra esta superbactéria vai salvar mui-
tas vidas. “A KPC está se espalhando de forma 
muito agressiva e ter um medicamento eficaz 
contra ela. significa uma nova possibilidade te-
rapêutica” finalizou.

COMISSÃO DE INFECÇÃO

Como curiosidade conseguimos apurar que 
Apenas 37,50% de nossos hospitais possuem 
uma Comissão de Infecção ou um pessoa com 
atribuições definidas para o controle de infecções 
que, além de outras responsabilidade é o órgão 
responsável pela indicação dos diversos produ-
tos químicos utilizados no hospital. Muitos de 
nossos hospitais (68,75%) deixam a critério do 
Serviço de Enfermagem a indicação dos antis-
sépticos e desinfetantes e, para esta responsabi-
lidade complexa, deve preparar-se para estar em 
condições de estabelecer os critérios técnicos 
para a escolha dos mesmos, realizar ou colaborar 
nos testes bacteriológicos e na avaliação dos pro-
dutos químicos que indica para os diversos fins 
no hospital.

REALIDADE DE MARÍLIA
Nossa reportagem manteve um contato com a as-

sessoria de imprensa da Prefeitura para se obter uma 
posição da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
a respeito do assunto e, fomos informados de que; “a 
secretaria não tem acesso aos números, pois este fato é 
de responsabilidade dos hospitais e que não desenvol-
ve nenhuma política especifica sobre o assunto, pois, 
não se trata de nenhum surto que desperte a necessi-
dade de uma mobilização”. Pela SANTA CASA, a 
assessoria de imprensa informou que; “existe na Insti-
tuição uma comissão de infecção, mas, que não há um 
levantamento a respeito.

Segundo a nota, a UTI é o setor com maior inci-
dência, no entanto, é realizado um trabalho preventivo 
com controle, exames e campanhas educativas com o 
álcool gel”. Em visita ao HOSPITAL BENEFICENTE 
UNIMAR ( H.B.U), fomos recepcionados pela  Res-
ponsável pelo Setor de Controle de Infecção Hospita-
lar, enfermeira Padrão Camila Marcondes que decla-
rou a  não existência de uma flora de KPC no hospital, 
mas, que já teria recebido de outras instituições para 
tratamento no hospital.”Nos temos uma política muita 
séria de atendimento neste sentido e tomamos medidas 
rigorosas para que a bactéria não avance na instituição.

Os procedimentos visam o combate a este me-
canismo de resistência (KPC) e passam desde o uso 
correto e intensivo de produtos de limpeza adequados 
e aprovados pelo serviço de vigilância sanitária até o 
cuidado com o profissional que vai cuidar com exclu-
sividade do paciente infectado”, explicou. Segundo 
Camila, existe uma conduta técnica seguida com rigor 
e, se caso venha a ocorrer algum registro sendo até 
mesmo em UTI ocorre um procedimento padrão ado-
tado justamente para evitar a proliferação e o avanço 
da bactéria. “Fornecemos equipamento de proteção 

individual para cada profissional e todo um processo 
de assepsia é realizado quando o mesmo conclui seu 
trabalho junto ao paciente” acrescentou. “Quando o 
paciente vai a óbito, alta ou transferência, é norma a 
incineração de todo o material pertencente ao mesmo, 
inclusive o colchão utilizado.

Com isso, nossa equipe encontrou uma forma de 
segurar ela, ou seja, nós não disseminados a bactéria,  
ele pode até vir para cá, estar no ambiente, mas, quan-
do o paciente vai embora a minha flora não tem mais 
KPC”, concluiu. O Hospital Beneficente Unimar de-
senvolve também uma capacitação educacional com 
todos os funcionários de todos os setores agindo no 
preventivo e, os acompanhantes são orientados em 
todos os procedimentos dentro da instituição e, os pa-
cientes recebidos de outras instituições são submeti-
dos a exames prévios logo na sua admissão. Já pelo 
HOSPITAL DA CLINICAS, a assessoria de imprensa 
nos informou que foram registrados 06 casos de infec-
ções em pacientes por KPC.

No que diz respeito ao procedimento, segundo a 
nota, quando é realizado o isolamento deste tipo de 
bactéria nos pacientes, o hospital realiza isolamen-
to deste paciente em quarto privativo. Os familiares 
e os profissionais que atendem estes pacientes usam 
equipamentos específicos (aventais, luvas - o quarto 
é limpo de forma que não ocorra disseminação destas 
bactérias para os outros pacientes da instituição.

Por ser uma bactéria com perfil de alta resistên-
cia à maioria dos antibióticos, as medidas de prote-
ção são imprescindíveis para evitar que esta bactéria 
se espalhe pelo hospital. Simultaneamente, a equipe 
multidisciplinar toma o cuidado de não constranger 
o paciente que possui esta bactéria, assim como seus 
familiares.

SINTOMAS
Os sintomas são os mesmos de qualquer outra infecção: febre, prostração, dores no corpo, 
especialmente na bexiga, quando a infecção atinge o trato urinário, e tosse nos episódios de 
pneumonia.

DIAGNÓSTICO
A confirmação do diagnóstico se dá por meio de um exame de laboratório que identifica a 
presença da bactéria em material retirado do sistema digestivo. Infelizmente, nem todos os 
hospitais estão suficientemente aparelhados para realizar esse exame.

PREVENÇÃO
A prevenção é fundamental no controle da infecção hospitalar. Por isso, todos os pacientes 
portadores da bactéria KPC, mesmo que assintomáticos, devem ser mantidos em isolamento. 
Lavar as mãos com bastante água e sabão e desinfetá-las com álcool em gel são medidas de 
extrema eficácia para evitar a propagação das bactérias. Esses recursos devem ser utilizados, tanto 
pelos profissionais de saúde que lidam com os doentes, como pelas visitas.
Outras formas de prevenir a propagação das bactérias incluem o uso sistemático de aventais de 
mangas compridas, luvas e máscaras descartáveis, sempre que houver contato direto com os 
pacientes, a desinfecção rotineira dos equipamentos hospitalares e a esterilização dos instrumentos 
médico-cirúrgicos.

TRATAMENTO
Existem poucas classes de antibióticos que se mostram efetivas para o tratamento das infecções 
hospitalares pela bactéria KPC. Daí, a importância dos cuidados com a prevenção.

RECOMENDAÇÕES
Lave as mãos com frequência, especialmente antes e depois de entrar em contato com pessoas 
doentes;

* Só tome antibióticos se forem prescritos sob orientação médica;
* Saiba que a maioria das infecções respiratórias não é causada por bactérias, mas, sim, por vírus
   sobre os quais os antibióticos não exercem nenhum efeito;
* Mantenha as visitas afastadas dos pacientes infectados;
* Higienize as mãos com álcool gel, sempre que possível;
* Esteja atento à nova regulamentação da Anvisa sobre o uso dos antibióticos;
* Procure reduzir ao mínimo necessário as visitas e consultas nos hospitais.
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Araçatuba ganha frigorífico que irá gerar de 
inicio cerca de 1000 empregos diretos.

A partir do primeiro trimestre deste ano, 
Araçatuba terá um frigorífico no prédio 
onde funcionava o antigo Araçafrigo e Ma-
taboi, na rodovia Elyeser Montenegro Ma-
galhães (SP-461). O novo frigorífico será do 
grupo paulista City Bulls Foods e deve ser 
inaugurado em março. O investimento é de 
R$ 120 milhões e deve gerar, em um pri-
meiro momento, mil empregos diretos e até 
cinco mil indiretos.

De acordo com o CEO (diretor) do gru-
po, Marco Antonio Rodrigues Fernandes, 
até o fim de janeiro devem ser obtidas todas 
as licenças para a compra da unidade. Em 
fevereiro, o grupo pretende começar as con-
tratações. A previsão de início das opera-
ções é março. O frigorífico deve se chamar 
Bulls Beef Foods, que é o nome da marca de 
carnes do grupo.

Conforme Fernandes, o grupo já tem 
experiência em outros ramos, como a cons-

Em Ourinhos, as 
obras do Lago 

da Fapi estão em 
pleno vapor para a 

inauguração.

As obras de revitalização do lago da Fapi com 
extensão da Pista de Caminhada e novo espaço 
para exercício estão em fase final, e a inaugura-
ção do espaço deve ocorrer em breve na cidade 
de Ourinhos. A remodelação do local para servir 
como mais um ponto para a prática de esportes 
foi uma solicitação do vereador Abel Diniz Fiel. 
Além da continuação da ciclovia inaugurada em 
setembro deste ano, o projeto prevê a construção 
de uma península, como um atrativo a mais para 
os visitantes.

“As obras não param, já foram feitas várias 
melhorias, os maquinários estão trabalhando para 
entregar o novo parque o mais rápido possível. 
Fico muito feliz em ter um pedido meu atendido 
prontamente pelo Prefeito Lucas Pocay, é mais 
uma conquista para a população. Estou muito 
feliz pelo trabalho que vem sendo feito em toda 
nossa cidade. Queria agradecer ao Prefeito Lucas 
e toda a equipe de funcionários da Prefeitura pela 
cidade bonita que estão ajudando a construir”, 
declara Abel Fiel.

Segundo Lucas Pocay as transformações no 
lago fazem parte do projeto de modernização e 
revitalização de todo o Parque, que tem como 
objetivo atrair um número maior de visitantes, 
valorizar o patrimônio público e incentivar o 
contato da população com a natureza.

“A intenção é que as pessoas possam usufruir 
do Parque, passear, andar de bicicleta, que seja 
mais um atrativo turístico. Um local para as fa-
mílias irem e terem várias atividades para reali-
zarem”, afirma Lucas, ressaltando que o lago da 
Fapi tem recebido atenção especial por se tratar 
de um bem valioso do cenário ambiental de Ou-
rinhos.

“Estamos trabalhando para atrair cada vez 
mais pessoas para a Fapi, sendo recebidas com 
uma paisagem bem cuidada, um parque limpo 
e gostoso de frequentar, com opções de lazer, 
como os pedalinhos, ciclovia, entre outras novi-
dades que ainda iremos implantar.”

Segundo o Secretário de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômico Sustentável, Sér-
gio Gaspar, o lago passou por processo de desas-
soreamento e o terreno por terraplanagem e com-
pactação. A próxima fase é o plantio de grama.

“O Prefeito Lucas tem excelentes ideias para 
tornar o Parque Olavo Ferreira de Sá um local 
ainda mais agradável para passear em família 
com opções de descanso e lazer, seguindo o 
exemplo de grandes cidades que também promo-
vem sustentabilidade e qualidade de vida.”

trução civil e logística e o empreendimento 
em Araçatuba será o primeiro do ramo de 
proteína. A expectativa é que sejam abertas 
mais unidades no Brasil e até no exterior. A 
primeira empresa do ramo só foi formaliza-
da depois que o grupo adquiriu experiência 
conhecendo o processo no mercado interna-
cional, principalmente na Europa.

Fernandes disse à Folha da Região que 
as negociações com o grupo Asperbras, 
dona do prédio, começaram há oito meses. 
O valor da compra do imóvel não foi reve-
lado e o City Bulls Foods deve gastar R$ 10 
milhões em reforma do prédio. A Asperbras 
nunca chegou a divulgar quanto pagou pelo 
prédio.

O CEO do grupo explicou que, em um 
primeiro momento, o frigorífico trabalhará 
por um turno no abate, desossa e processa-
mento da carne. O processamento de ma-
terial deve ser de até cinco mil toneladas 

mensais. Posteriormente, deve ser adiciona-
do um segundo turno e ainda a fabricação 
de embutidos e subprodutos, incluindo o 
mercado pet, o que deve mais que dobrar o 
potencial de processamento.

O prédio onde vai funcionar o frigorífi-
co está desativado há oito anos, quando o 
Mataboi paralisou as atividades na cidade 
e demitiu todos os funcionários. O motivo 
legado foi a falta de matéria-prima e proble-
mas estruturais na planta da indústria.

Em maio deste ano, a Prefeitura publi-
cou decreto que tratava da permissão de 
uso, a título precário, da área de terra locali-
zada nos fundos do antigo frigorífico, onde 
estão instaladas as lagoas para o tratamento 
de resíduos da indústria. Desde o início das 
atividades da planta industrial, ainda pela 
Araçafrigo, uma área em anexo ao empre-
endimento é utilizada para a operação de 
tratamento de resíduo industrial. Como essa 
área pertence ao município, a Asperbras 
teve que solicitar a reutilização desse espa-
ço público, que considera fundamental para 
operação da planta.

Em nota, a Asperbras informou, na épo-
ca, que adquiriu o prédio prepará-lo para 
locação ou venda, por isso pediu na Pre-
feitura essa autorização. A Asperbras disse 
que após o Mataboi desocupar o espaço, 
as atividades de frigorífico não foram mais 
retomadas. Segundo o grupo, a capacidade 
instalada da planta em Araçatuba é de abate 
e desossa de 1,2 mil cabeças de gado por 
dia. A planta está capacitada para abatedou-
ro, desossa e armazenamento da produção.

Prefeito sanciona leis de revisão do 
Plano Diretor de Presidente Prudente.

Uma conquista que interfe-
re diretamente no dia a dia da 
cidade de Presidente Prudente. 
Em um de seus últimos atos an-
tes do período de festa, o prefei-
to Nelson Bugalho sancionou as 
leis que oficializam a revisão do 
Plano Diretor, documento que 
dita as diretrizes e orientações 
para o crescimento ordenado 
daquela cidade sob diversos as-
pectos. Esta é a primeira revisão 
do documento desde 2008.

Conforme o prefeito Nelson 
Bugalho, nos últimos 10 anos, 
as características da cidade 
mudaram radicalmente, com 
evoluções no cenário social, de 
ocupação habitacional, econô-
mico, tecnológico e ambiental.

“São mudanças que exigem uma atua-
lização do plano diretor, de forma a disci-
plinar o crescimento ordenado da cidade”, 
declarou. Para ele, é papel do poder público 
garantir que as cidades evoluam de forma 
organizada, sustentável e inteligente, e ain-
da cumprir com as determinações legais 
quanto ao período de revisão.

A revisão do plano diretor é fruto de três 
anos de muito trabalho. Ao longo de 2018, 

houve pelo menos oito oportunidades para 
que os munícipes, representantes da socie-
dade civil, legislativo, judiciário e Minis-
tério Público pudessem opinar e contribuir 
com os trabalhos, em audiências públicas 
realizadas nos bairros e também na Câmara 
Municipal.

Selo de mérito
Visando valorizar todos aqueles que 

contribuíram, direta ou indiretamente, para 

a elaboração do documento, o 
Governo de Prudente promo-
veu a entrega do selo “Mérito 
em Prontidão ao bem-estar so-
cial e à segurança”.

Servidores da Secretaria 
de Planejamento, do Conselho 
Municipal de Planejamento, 
Conselho das Associações 
de Moradores de Presidente 
Prudente, Câmara Municipal, 
representantes de engenheiros 
civis e arquitetos, concessioná-
rias, da sociedade civil, do Mi-
nistério Público Estadual e de 
outros segmentos receberam a 
honraria durante a solenidade 
de sanção do Plano Diretor.

As seis leis que integram o 
plano diretor abordam os seguintes tópicos: 
perímetro urbano; plano diretor; sistema vi-
ário básico; zoneamento do uso e ocupação 
do solo; parcelamento do solo; e normas 
para edificação.

Além do prefeito Nelson Bugalho, parti-
ciparam do encontro os vereadores Demer-
son Dias e Geraldo da Padaria, o secretário 
municipal de Planejamento, Luiz Abel Go-
mes Brondi, o promotor de Justiça André 
Luís Felício, entre outras autoridades.
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DICA: Currículo que funciona é enxuto,
em tópicos e sem nenhum enfeite.

Com o tempo que um recrutador leva 
para decidir se um currículo merece ou 
não uma análise mais cuidadosa é de me-
nos de dez segundos. A primeira impressão 
é, portanto, essencial. “Você precisa criar 
a atração para um primeiro encontro”, diz 
Fernando Mantovani, diretor geral da con-
sultoria Robert Half.

Não adianta, então, encher páginas e pá-
ginas com todos os detalhes de seu históri-
co profissional. Recrutadores recomendam 
que o currículo não passe de duas folhas 
-até quatro são aceitáveis numa posição de 
gerência, segundo André Ferragut, da re-
crutadora Hays.

Todas as experiências, porém, devem 
estar incluídas, mesmo as temporárias, au-
tônomas ou projetos pessoais.

Se for difícil condensar o histórico, 
pode-se detalhar os cargos ocupados nos 
últimos dez anos e só mencionar o resto. 
“Experiências que não contribuem para o 
que você quer fazer agora podem ser bem 
sucintas”, orienta Patricia Paniquar, consul-

Dicas sobre Direitos do 
Trabalhador - Parte 4

1-)  Qual o tempo mínimo que o Emprega-
do tem para descansar entre duas jornadas de 
trabalho?

Segundo a lei, entre duas jornadas de tra-
balho, deve haver um descanso mínimo de 11 
(onze) horas.

Dessa maneira, se o empregado sai do servi-
ço as 21 horas, este só poderá voltar ao trabalho 
a partir das 8 horas da manhã do dia seguinte.

Art. 66 – Entre 2 (duas) jornadas de traba-
lho haverá um período mínimo de 11 (onze) ho-
ras consecutivas para descanso Artigo 66, CLT.

2-) O Empregador é obrigado a dar o inter-
valo de almoço para seus empregados?

Nos trabalhos contínuos, cujo a jornada 
seja superior a 6 horas diárias, o Empregador 
é obrigado a dar um intervalo mínimo de 1 
hora de almoço para seus empregados.

Já nos trabalhos que não excedam 6 horas 
diárias, o Empregador é obrigado a dar um in-
tervalo mínimo de 15 minutos aos seus empre-
gados quando a duração do trabalho ultrapassar 
4 horas.

Art. 71 – Em qualquer trabalho contínuo, cuja 

duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a 
concessão de um intervalo para repouso ou ali-
mentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) 
hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo 
em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) 
horas. § 1º – Não excedendo de 6 (seis) horas o 
trabalho, será, entretanto, obrigatório um inter-
valo de 15 (quinze) minutos quando a duração 
ultrapassar 4 (quatro) horas. Artigo 71, CLT.

3-) A partir de que momento a trabalha-
dora gestante não pode mais ser demitida?

A estabilidade provisória da gestante co-
meça a partir do momento da CONFIRMA-
ÇÃO DA GRAVIDEZ e se estende até 5 meses 
após o parto, ou seja, durante esse período o 
Empregador NÃO pode demitir a gestante, 
salvo nos casos de cometimento de alguma 
falta grave, geradora de justa causa.

Art. 10. Até que seja promulgada a lei com-
plementar a que se refere o art. 7º, I, da Cons-
tituição: II – fica vedada a dispensa arbitrária 
ou sem justa causa: b) da empregada gestante, 
desde a confirmação da gravidez até cinco me-
ses após o parto. Artigo 10, b, ADCT.

Aqui a gente descomplica tudo 
sobre o Direito do trabalho com 

dicas rápidas para você.

tora de carreira da Lee Hecht Harrison.
A ordem das informações também impor-

ta e pode alterar o resultado. Como o recruta-
dor é rápido na hora de decidir se o candidato 
vale a pena, informações mais importantes 
devem vir primeiro: após o cabeçalho, uma 
linha com objetivos do candidato, sua for-
mação e, só depois, histórico profissional, do 
cargo mais recente ao mais antigo.

O importante é focar no conteúdo: enfei-
tar o currículo para chamar a atenção pode 
ser um tiro no pé.

“Na dúvida, vá no modelo básico. Des-
taque apenas os títulos em negrito, mas não 
use muitas cores. A entrevista é o momen-
to ideal para mostrar sua criatividade”, diz 
Luiza Rondinelli, gerente de recrutamento e 
seleção da Randstad Professionals.

Pensar em layouts diferentes só vale a 
pena se a empresa para o qual o candidato 
está se aplicando for mais informal. “Am-
bientes de marketing ou vagas de trainee 
podem ter formato e visual diferentes, com 
gráficos”, afirma Gabriel Santos, gerente sê-

nior da consultoria Talenses.
Mostre poder de síntese e senso de prio-

ridade já no primeiro contato
Sem experiência Quem estiver ingres-

sando no mercado deve colocar no currículo 
experiências pessoais que possam ajudar a 
carreira de alguma forma, orienta Rodrigo 
Vianna, presidente da Mappit, recrutadora 
especializada em início de carreira.Inter-
câmbios, domínio de línguas, habilidades 
com tecnologia, participação em empresas 
juniores ou trabalhos voluntários podem ser 
incluídos.

Cabeçalho  Deve conter dados pessoais 
básicos -nome, endereço, celular e email-, 
diz o consultor Josué Bressane. Estado civil 
e idade são opcionais.

Objetivos É importante resumir em até 
cinco linhas que tipo de cargo busca e em 
que área, para que o recrutador veja de cara 
se seu perfil bate com o da vaga.

Estudos Devem vir antes do histórico 
profissional. Segundo Fernando Mantova-
ni, diretor geral da Robert Half, às vezes a 
vaga exige um diploma ou registro profis-
sional, como OAB, então a formação pode 
ser decisiva. É nesse tópico que entra uma 
pós-graduação. Se tiver cursado uma facul-
dade não há necessidade de colocar onde fez 
o segundo grau, diz Josué Bressane. Logo 
abaixo pode vir o domínio de idiomas -e é 
importante ser sincero.

Sem firulas É comum que os currículos 
sejam analisados primeiro por um compu-
tador, e imagens atrapalham. “Podem achar 
que fica bonito, mas imagens confundem o 
algoritmo”, diz André Ferragut, da consul-
toria Hays.

Layout Use tópicos em vez de texto cor-
rido, para facilitar a leitura. “Tem que ser 
visualmente atrativo, com intervalos, sem 
blocos de texto muito grandes’”, diz Ferra-
gut. Melhor um currículo mais longo e espa-
çado do que um muito condensado.

Destaques Antes de elencar tudo o que 
fez, um parágrafo de até dez linhas pode sin-
tetizar suas qualificações.

Histórico Experiências profissionais de-
vem ser listadas da mais recente para a mais 
antiga. Escreva o nome da empresa, a loca-
lização e uma breve descrição de seu porte 
e atividades. Todos os cargos exercidos de-
vem ser elencados, com data. Liste tarefas e 
conquistas. Mas não precisa escrever o ób-
vio. “Se você foi diretor, é claro que geriu 
pessoas”, diz Fernando Mantovani.

Quantifique Transforme suas conquistas 
em números. “Isso é importante para que o 
leitor entenda o tamanho do seu desafio e 
resultado”, diz Amanda Guedes de Oliveira, 
da Randstad Staffing. Redução de custos e 
retorno de investimento são indicadores que 
mostram o resultado do seu trabalho.

Palavras-chave O currículo deve ser 
adaptado para cada vaga, diz o consultor de 
carreiras Robert Wong. A escolha de termos 
utilizados importa -na dúvida, veja as pala-
vras utilizadas no anúncio da vaga.

Formato O currículo deve ser enviado, 
de preferência, como um arquivo de Word. 
Se for em PDF, evite o uso de caixas de tex-
to, que confundem os algoritmos que fazem 
a análise inicial do currículo.

Linguagem Especialistas recomendam o 
uso de terceira pessoa no currículo, por ser 
mais formal.

MANIFESTO: Um texto que expressa o 
desejo do movimento sindical.

2019 já chegou e esta edição do Jornal do 
ônibus Marília é a primeira do ano, após 27 pu-
blicações mensais. Por isso, nós do movimento 
sindical, gostaríamos de agradecer a todos que 
acompanham nossas ações e ressaltar que esta-
mos mais convictos ainda de que representar a 
luta por direitos é o melhor e o único caminho 
para a transformação da sociedade. Dentro des-
te pensamento, temos a convicção de que este 
espaço é de fundamental importância para a in-
teração entre o trabalhador e o sindicato a qual 
lhe representa. 

Não há dúvida de que foi um ano difícil e 
vem sim, mais chumbo grosso por aí. A elite 
já conseguiu implantar a Reforma Trabalhista e 
agora vão exterminar o Ministério do Trabalho. 
E quem se mantém na defesa do trabalhador? Só 
sobram os sindicatos. São os únicos que pode-
rão causar barulho e reivindicar melhor qualida-
de no emprego e na sociedade.

E dizemos sim à essa luta! Estamos dispos-
tos a enfrentar as dificuldades impostas porque 
temos consciência de que a classe trabalhado-
ra faz história e pode mudar essa correlação de 
forças.

Nunca foi diferente. Mesmo com a Refor-
ma Trabalhista conquistamos uma cláusula de 
proteção para a categoria, que ainda não sentiu 
o impacto da nova legislação. Neste ano, as ne-
gociações da Campanha Salarial iniciaram em 
março e, nadando contra a maré, conquistamos 
aumento real. Conseguimos também aumento 
em quase todos os acordos de Participação nos 
Resultados (PPR).

Como diz Chico Buarque “hoje você é que 
manda, falou, tá falado/ A minha gente hoje 

anda falando de lado e olhando pro chão. Você 
que inventou esse estado e inventou de inventar 
toda a escuridão”. Mas, “Apesar de você, ama-
nhã há de ser outro dia/ e esse dia há de vir antes 
do que você pensa”.

Os eleitos pelo povo, que tomaram  posse 
em janeiro - mas que causam preocupação no 
mundo todo - seguiram o roteiro de um governo 
autoritário e que governa apenas para si mesmo, 
ou seja, pelos seus próprios interesses.

Por isso, a Funai, que tradicionalmente cui-
da das questões indígenas, passará a ser gerida 
pela pasta da Agricultura (leia-se agronegócio), 
que ameaça as reservas indígenas.

Outras decisões que estão sendo anuncia-
das colocam na berlinda os direitos dos traba-
lhadores. Em benefício de quem? Do mercado 
financeiro! Até quando lucros privados e pre-
juízos privatizados? Não sabemos, mas somos 
resistência.

Temos consciência de que a luta contra a 
opressão não é fácil, mas nossa utopia de um 
mundo melhor continua e sempre continuará no 
horizonte.

Que em 2019 possamos, enquanto classe 
trabalhadora, dar conta da complexidade desta 
realidade para uma luta mais autêntica e altruís-
ta. Que possamos ser melhores e caminhar lado 
a lado pela justiça social, nos desafiar a respeitar 
o outro, na igualdade ou na diferença.

Torcemos para que dê tudo certo e que nos-
sos governantes consigam realmente atingir os 
objetivos da geração de empregos, redução da 
carga tributária, mais saúde e segurança, no 
entanto, vamos continuar na trincheira lutando 
pelos direitos dos trabalhadores.
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ÁRIES
Os arianos come-
çarão o ano com 
objetivos claros e 
concretos, deter-
minados a cumpri-
-los até dezembro. 
Mas será preciso 
ter muita paciência 
para controlar a sua 

impulsividade, especialmente no lado profissio-
nal. No amor, as notícias são boas tanto para os 
solteiros (que poderão encontrar um amor ainda 
esse ano) quando para os comprometidos, que 
poderão ter laços renovados. No trabalho, acesso 
a posições de prestígio e maior poderio financei-
ro também estão previstos, mesmo que os arianos 
tenham medo de trabalhos a longo prazo, isso tra-
rá conforto a eles. Será um ano de estabilidade 
emocional e crescimento pessoal para Áries.

O Horóscopo 2019 alerta: teremos um ano 
de muitas surpresas! Isso irá acontecer 
principalmente pelo posicionamento de 

Júpiter, que entrará no signo de Sagitário 
atraindo muita energia positiva para as 

relações pessoais, a comunicação e o bem-
estar pessoal. Além do posicionamento de 

Júpiter, outros astros irão trazer influências 
marcantes a todos os signos em 2019.

SAÚDE NO HORÓSCOPO 2019
Já em relação à saúde, os astros estão um 

pouco mais claros: estabilidade (mesmo que com 
pequenos desvios ao longo do caminho). Não ha-
verá, para a maior parte dos signos, os riscos de 
acidentes graves ou problemas sérios de saúde. Os 
astros vão favorecer os atletas e estimular o exer-
cício físico a todos, o que resultará em melhorias 
gerais de saúde.

TRABALHO NO HORÓSCOPO 2019
Saturno estará em Capricórnio, e essa influ-

ência pode dificultar o nosso progresso em 2019 
pois atrai muitas incertezas. Por outro lado, Urano 
estimulará o sucesso na carreira com ideias ino-
vadoras, mas será preciso aproveitar rápido pois 
esse posicionamento positivo só dura até o mês 
de março.

AMOR NO HORÓSCOPO 2019
Sentimos muito em dizer que: no amor, os 

astros estarão imprevisíveis esse ano! Nós bem 
alertamos que esse ano seria cheio de surpresas, 
mas nada a temer. O que podemos esperar são ex-
periências incríveis tanto para os solteiros quanto 
para quem vive um relacionamento. O fogo da 
paixão e a energia romântica do amor estarão em 
destaque e irá mexer com os corações de (quase) 
todos os signos.

TOURO
2019 será um ano de 
aprendizados aos tau-
rinos, especialmente 
na área financeira. O 
ano começará com 
trabalhos difíceis que 
necessitam de sua per-
sistência. Vocês deve-
rão aprender com os 

erros do passado e seguir em frente, e assim a 
parte profissional será seu ponto forte do ano. 
No amor, os taurinos solteiros terão que admi-
rar o que as pessoas têm por dentro ao invés de 
se verem encantados pela beleza física, se não 
quiserem se magoar. Os relacionamentos longos 
podem sofrer com tensões, será preciso muita 
tolerância. A teimosia pode te atrapalhar nesse 
ano, tente domá-la.

GÊMEOS
Será um ano para os 
geminianos repensa-
rem os seus passos 
e decisões tomadas 
anteriormente: o que 
está impedindo você 
de alcançar o tão de-
sejado bem-estar? Os 
nativos de gêmeos 

que estão solteiros precisarão ter paciência se qui-
serem um relacionamento sério. Será preciso se 
conhecer melhor, ver o que deseja em um parcei-
ro antes de se envolver. Quem tem um relaciona-
mento longo, perceberá um certo distanciamento, 
mas nada que não possa ser revertido. No trabalho 
você estará determinado a melhorar o seu percur-
so profissional, e a melhor maneira de fazer isso 
é investir em suas ideias criativas e aproximar-se 
dos seus superiores. Será um ano com dinheiro 
contado, geminianos, por isso, apertem os gastos!

CÂNCER
Os cancerianos ten-
tarão fazer neste ano 
uma tentativa deses-
perada de mudança, 
com intenção de sair 
da sua zona de con-
forto. Não será tão 
fácil pois boas ideias 
nem sempre produ-

zem bons resultados, e os nativos de câncer vão 
perceber isso durante o ano. No amor, os cance-
rianos que estão solteiros sentiram uma vontade 
imensa em ter um relacionamento novamente. 
Para quem já está num relacionamento, será ano 
de decisão: ou rompe logo ou vai aquecer, mas 
a energia de rompimentos é intensa. No trabalho 
pode haver algumas tensões e estresse, para sair 
dessa situação você precisará se relacionar bem 
e fazer economias intensas.

LEÃO
Será um ano cheio 
de reflexões para os 
leoninos. Com muito 
trabalho, a área fi-
nanceira e profissio-
nal será favorecida. 
Mas cuidado para 
não relaxar demais se 
sentindo convincente 

e perder essa boa fase. No amor, você precisará 
refletir muito antes de começar um novo relacio-
namento sem resolver problemas internos. Será 
um ano para explorar o contato sexual, mas nada 
de confundir relações fugazes com sentimentos. 
O leão terá pouco tempo livre esse ano, mas 
quando as férias vierem, vai ser possível relaxar 
e descansar completamente, talvez sejam as me-
lhores férias da sua vida.

VIRGEM
Os virginianos que 
estão acostumados 
com o conformismo 
e rotina, vivencia-
rão mudanças muito 
importantes, que co-
meçarão dentro de si 
mesmos. O melhor  
será abrir-se para essa 

mudança de perspectiva que irá trazer um grande 
crescimento pessoal. É ano de decolar, Virgem. No 
amor, você estará com o lado erótico acentuado e 
sua natureza sexual irá mudar a forma como você 
encara sua vida amorosa. Haverá oportunidades de 
crescimento no campo profissional e econômico, 
impulsionado pelo seu lado criativo.

LIBRA
Este será um ano de 
“limpeza” para os li-
brianos, pois haverá 
mudanças drásticas, 
mas necessárias para 
uma renovação e 
novo começo. Não 
seja relutante nem 
perca o pique ao 

meio do percurso. No amor, será hora de apro-
veitar as pequenas alegrias e viver intensamente. 
O sexo será uma ponte para formar novos casais. 
Quem está comprometido há muito tempo poderá 
enfrentar crises. No campo profissional, será épo-
ca de colheita depois de bastante tempo de estudo/
trabalho. Finalmente você terá um salário com que 
se sente mais confortável.

ESCORPIÃO
O escorpião entra o 
ano com bases fir-
mes e convicções 
bem definidas. Uma 
boa notícia do Ho-
róscopo 2019: tudo 
dependerá apenas de 
você, sem precisar 
da decisão de outros, 

o que te agrada muito. No amor, os solteiros pre-
cisarão de uma autoanálise crítica antes de come-
çar um novo romance, como perceber que apenas 
amor não é o suficiente para um relacionamen-
to dar certo. Quem já está comprometido, pode 
esperar bons ventos. No trabalho: boas notícias. 
Você irá começar a conquistar a vida econômi-
ca que sonhou e vai começar a sonhar com um 
negócio próprio. Mas nada de desespero, esse é 
um ano de calma e consolidações bem pensadas.

SAGITÁRIO
O ano de 2019 come-
çará estável para os 
sagitarianos, mas irá 
alavancar aos poucos 
com um empreendi-
mento que caminha 
(a passos lentos) em 
direção ao sucesso, é 
preciso ter paciência. 

A ascensão da sexualidade será o que caracteri-
za os sagitarianos solteiros durante este ano, que 
estarão com vontade de explorar coisas novas na 
cama. Quem está comprometido, vai se sentir 
muito livres esse ano depois de conversas que 
deixam ambos à vontade. A sexualidade também 
estará aflorada entre os casais, que vão se sentir 
em uma lua de mel prolongada.

CAPRICÓRNIO
Os capricornianos per-
ceberão nesse ano que 
o mundo material não 
o supre e buscarão ex-
pandir seus horizontes 
para o terreno espiri-
tual. No amor, a busca 
por relacionamentos 
estáveis, sensíveis e a 

longo prazo serão o principal objetivo dos capri-
cornianos. Quem já tem um par, sentirá a necessi-
dade de explorar novos campos com o seu parcei-
ro. No trabalho, novas oportunidades surgirão, e 
vão exigir dos capricornianos a coragem de aceitar 
uma posição que irá lhe tirará da zona de conforto.

AQUÁRIO
O Horóscopo 2019 
mostra que o ano come-
çará lento para os aqua-
rianos, que vão precisar 
apressar o ritmo e agir 
de maneira diferente da 
usual. Os nativos desse 
signo sentirão uma von-
tade intensa de encon-

trar um par e fugir da solidão. É comum que os 
aquarianos se sintam apaixonados por um amigo 
ou alguém próximo. Nos casais, será preciso en-
tender que o sexo não é o eixo central da relação 
e tentar negociar a demanda sexual para que todos 
consigam viver bem em casal. O trabalho será pu-
xado esse ano por isso precisará de concentração 
intensa para livrar-se de erros, você será exigido 
ao máximo.

PEIXES
Este será um ano de 
fertilidade e colhei-
ta para os nativos de 
peixes. Você sentirá o 
prazer de ver os seus 
resultados finalmente 
aparecendo depois de 
tanto plantio. No amor, 
os solteiros irão prefe-

rir ficar sozinhos e isso não será um problema, a 
falta de compromisso amoroso irá lhes fazer bem. 
Em contraste, os piscianos comprometidos farão 
o possível para preservar essa situação e manter o 
romance firme. No trabalho, as notícias são boas: 
sua carreira vai encontrar o caminho que você de-
seja, seja de crescimento, estabilidade ou mudan-
ça, os ventos sopram ao seu favor.

HOROSCOPO COM
AS PREVISÕES PARA

2019
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Conheça 35 aplicativos grátis (ou não) que você precisa experimentar para Android e iOS

DESTAK

Aplicativos são programas indispensáveis 
em qualquer smartphone, seja Android ou iOS. 
São eles que dão a “inteligência” ao seu celu-
lar e garantem funções únicas e extremamente 
úteis sempre na palma da sua mão.

Mas num oceano quase infinito de opções 
disponíveis na Google Play e na App Store, às 
vezes é difícil escolher quais programas valem 
a pena ocupar um espacinho da memória interna 
do seu celular e qual é pura propaganda enga-
nosa.

Pensando nisso, preparamos um guia com 
todos os aplicativos que você precisa ter no seu 
smartphone, seja ele Android ou iOS, separa-
dos por categorias: para conhecer pessoas, para 
aprender inglês ou outro idioma, para editar víde-
os e fotos, para ganhar dinheiro, para se informar 
e se entreter, para se manter produtivo e organiza-
do e, é claro, alguns jogos. Confira a seguir:

5 aplicativos para conhecer pessoas novas
(não só para paquera)

1. Tinder: Um dos mais populares no mo-
mento. Ele mostra usuários próximos, mas, a 
conversa só começa se você e a outra pessoa “se 
curtirem”. Caso haja interesse mútuo, aparece 
“match” e a paquera pode começar.

2. Badoo: O Badoo também é uma rede so-
cial que acabou se tornando algo mais focado na 
paquera. Com mais de 200 milhões de pessoas 
cadastradas, há muitas chances de encontrar al-
guém interessante. Uma pena que a maioria dos 
recursos bacanas sejam restritos aos assinantes 
que pagam mensalidade.

3. Grindr: Destinado a homens gays, o apli-
cativo também usa geolocalização para mostrar 
pessoas por perto e facilitar as cantadas. O app 
conta com bate-papo, mapa da região e recurso 
para mandar imagens.

4. Wapa: O nome deste é app é um trocadi-
lho com a palavra “guapa” - “bonita”, em espa-
nhol. Semelhante ao Grindr, este aqui é focado 
em pessoas homossexuais, mas especificamente 
mulheres gays. Os recursos e a interface são ba-
sicamente iguais, mas o app também exibe quem 
visualizou o seu perfil.

5. Happn: O Happn tem como diferencial o 
uso que ele faz dos seus dados de localização. 
Em vez de apenas mostrar pessoas próximas, ele 
exibe aquelas que também têm o aplicativo e que 
em algum momento cruzaram o seu caminho du-
rante o dia. “Aquelas pessoas que chamaram a 
sua atenção, mas que você não teve coragem de 
falar”, como sugere a empresa na Google Play.

5 aplicativos para aprender inglês
ou outros temas

1. Duolingo: O nome mais famoso en-
tre os apps de ensino é um dos essenciais em 
todo smartphone. Com ele você pode começar 
a aprender inglês, espanhol, alemão ou francês 
gratuitamente, através de breves exercícios e au-
las interativas feitas para o celular.

2. Drops: O Drops é um aplicativo de idio-
mas que ganhou o prêmio de melhor do ano de 
2018 segundo a Google Play. Ele permite come-
çar a aprender até 31 idiomas, incluindo inglês, 
espanhol, alemão, chinês, árabe e muitos outros. 
Curiosamente, cada sessão é limitada a até 5 mi-
nutos de duração, o que, segundo os desenvol-
vedores, ajuda a manter o aplicativo “viciante”.

3. Khan Academy: Deixando os apps de 
idiomas de lado por um momento, o Khan Aca-
demy permite aprender mais sobre diversos 
outros assuntos e disciplinas gratuitamente, in-
cluindo matemática, física e o básico de progra-
mação também.

4. Coursera: Assim como o Khan Academy, 
o Coursera permite aprender sobre vários assun-
tos e disciplinas através do smartphone e gratui-
tamente. Mas os cursos deste aplicativo tendem a 
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ser mais aprofundados, e muitos deles estão ape-
nas em inglês.

5. Google Tradutor: Voltando ao aprendi-
zado de idiomas: um app que não pode faltar no 
seu celular é o Google Tradutor. Você pode usá-
-lo para treinar e exercitar o que aprendeu nos 
apps de ensino ou mesmo para praticar o novo 
idioma em voz alta, através das traduções por 
áudio e offline do aplicativo.

5 aplicativos para editar vídeos e fotos
1. Adobe Premiere Clip: Presente na maio-

ria dos programas para a criação de conteúdo, a 
Adobe não fica de fora da edição de vídeos em 
sistemas móveis. Com o Adobe Premiere Clip, 
você poderá transformar as fotos que tirou em 
vídeos ou fazer edições em vídeos que já estejam 
prontos para adicionar efeitos, músicas e muito 
mais.

2. Snapseed: Desenvolvido pelo Google, 
este é um dos editores mais completos para celu-
lares. Alguns dos recursos não são muito intuiti-
vos e a interface pode não agradar em um primei-
ro momento, mas assim que o usuário domina 
o básico, o aplicativo se torna fundamental para 
melhorar as suas imagens. E, para melhorar, ele 
conta com tutoriais de fácil entendimento para 
que você consiga utilizar as principais funções.

3. KineMaster: Este editor de vídeo é uma 
das opções mais completas para a adição de efei-
tos. À primeira vista, a interface do app pode 
causar estranheza devido à gama de recursos 
que ele possui. Um dos seus diferenciais fica por 
conta da loja de efeitos e outros add-ons, que po-
dem ser acrescentados aos recursos do progra-
ma. Apesar de ter algumas opções pagas, grande 
parte do acervo da loja pode ser obtido de forma 
gratuita.

4. VSCO: Um dos aplicativos mais popu-
lares entre os fãs de fotografia, o VSCO conta 
com uma série de filtros semelhantes aos do Ins-
tagram, além de opções de ajustes de itens como 
brilho, contraste, nitidez e saturação da imagem. 
Com esse recursos avançados, ele acaba sendo 
uma opção excelente para quem quer tratar foto-
grafias diretamente no celular.

5. Google Fotos: O Google Fotos é um dos 
aplicativos mais famosos e mais úteis da empre-
sa gigante das buscas. Com este app você pode 
não só armazenar uma cópia digital de todas as 
suas fotos e vídeos, como também pode editar as 
imagens, aplicar filtros e até estabilizar artificial-
mente vídeos feitos com o celular. Essencial em 
qualquer smartphone.

5 aplicativos para se organizar e de 
produtividade

1. Google Keep: Todo mundo precisa de um 
aplicativo de notas no celular para se manter or-
ganizado. O Google Keep é um app de notas que 
pode ser sincronizado entre vários dispositivos, 

permite fazer listas com caixas de seleção, ras-
cunhos, guarda fotos temporárias e muito mais. 
Útil para vários momentos.

2. Trafi: Quem mora em São Paulo ou no 
Rio de Janeiro e usa o transporte público para se 
locomover pode (e deve) ter o Trafi no celular. 
O app ajuda a programar a viagem mostrando 
pontos de parada, linhas de ônibus e de trens, 
tudo em tempo real e com uma interface bem 
intuitiva.

3. Trello: Poucos apps de organização de 
tarefas são mais completos e intuitivos que o 
Trello. Este aplicativo é muito usado em escritó-
rios para organizar o trabalho de múltiplas pes-
soas numa equipe, mas também pode ser usado 
de forma individual para organizar suas próprias 
tarefas em cards e colunas.

4. IFTT: Que tal colocar o seu celular para 
trabalhar para você? Esta é, de certa forma, a 
proposta do IFTT, um aplicativo que permite au-
tomatizar algumas funções do smartphone. Você 
pode usar o app para programar o aparelho para 
marcar numa planilha a hora que você chega e 
sai de algum lugar. Ou para desligar o Wi-Fi 
quando você deixa um certo ponto do mapa, por 
exemplo.

5. Guiabolso: O Guiabolso é um dos muitos 
(e um dos melhores) aplicativos feitos para or-
ganizar gastos e finanças pessoais. O app pode 
se conectar ao aplicativo do seu banco e manter 
gráficos intuitivos e sempre atualizados sobre a 
sua renda e gastos. Ele categoriza despesas e aju-
da a economizar para alcançar algum objetivo, 
por exemplo.

5 aplicativos para se informar e de 
entretenimento

1. Pocket Casts: O formato podcast é um 
dos mais antigos da internet e ainda rende óti-
mos frutos. O Pocket Casts é um app que agrega 
(quase) todos os podcasts disponíveis na web 
numa interface simples e bonita. Além de baixar 
os áudios, é possíel criar playlists e receber reco-
mendações de acordo com seus interesses.

2. Pocket: O Pocket é essencial para quem 
gosta de ler pelo celular. Com ele você pode 
salvar artigos da internet para conferir depois, 
quando quiser, até mesmo offline. O app também 
possui um feed e elementos de rede social que 
permitem ao usuário descobrir artigos que estão 
em alta no mundo.

3. Flipboard: O Flipboard é uma boa maneira 
de se manter informado pelo celular. Mais do que 
um feed interminável de manchetes, este app per-
mite que você monte a vitrine ideal de assuntos que 
te interessam e mostra as notícias que são mais re-
levantes no momento em cada um destes assuntos. 
Tudo personalizável e à prova de fake news.

4. Kindle: Outro aplicativo para quem gosta 
de ler é o Kindle (ou o Kindle Lite). Com ele 
você pode ler no celular os livros digitais baixa-

dos pela Amazon, além de organizar os ebooks 
que você guarda no seu Kindle físico, se for o 
caso.

5. Spotify: Entre tantas opções de música 
por streaming, o Spotify é a mais famosa e a 
mais completa. O app pode ser usado de graça 
e permite ouvir centenas de milhares de canções 
e álbuns, além de podcasts e outros tipos de pro-
grama de áudio. Vale a pena ter no celular mes-
mo se você não for assinante.

5 aplicativos para melhorar o desempenho
do Android

1. Files do Google: Todo celular Android 
precisa de um gerenciador de arquivos. O Files 
do Google é o mais confiável, prático, útil e sim-
ples de usar. Com ele você pode ver quais arqui-
vos estão ocupando mais memória e pode apagar 
com facilidade aqueles itens desnecessários que 
se escondem nas pastas do sistema.

2. Intra: O Intra é um aplicativo experimen-
tal da equipe de engenheiros do Google. O app 
cria uma VPN (confiável, já que é do Google) 
que criptografa sua conexão com a internet e 
sempre te coloca no DNS mais seguro possível. 
Com ele você pode navegar na internet, mexer 
no app do banco e fazer pagamentos sem medo 
de cair num golpe ou de ser hackeado.

3. Datally: O Datally é outro aplicativo do 
Google que te ajuda a otimizar sua conexão com 
a internet. Através dele você pode não só ver 
quais aplicativos estão consumindo mais dados 
como pode impedir que alguns deles comam o 
seu pacote de dados, além de achar redes de Wi-
-Fi abertas próximas ao seu local.

4. AccuBattery: Este não é do tipo de 
aplicativo que promete prolongar a vida útil 
da sua bateria. O que o AccuBattery faz, po-
rém, é dar um diagnóstico sobre a saúde da 
bateria do seu celular, com dados precisos so-
bre quanto tempo ela ainda vai durar e quantas 
horas de carga ela precisa.

5. Nova Launcher: O Nova Launcher é um 
app que permite customizar a tela inicial do An-
droid e, em muitos casos, pode ajudar a deixar o 
sistema mais leve e rápido. Com ele você pode 
organizar ícones, animações e transições para 
deixar a interface do sistema do seu jeito.

5 jogos que valem a pena para Android e iOS
1. Aquavias: Aquavias é um game gratuito e 

não muito pesado de quebra-cabeças. O objetivo 
do jogador é criar um sistema de aquedutos que 
leve a água do ponto A ao ponto B. Simples, bo-
nito e divertido.

2. Mini Metro: Mini Metro é um jogo dispo-
nível também para PC, mas que funciona quase 
tão bem no celular. Seu objetivo com ele é cons-
truir uma rede de linhas de metrô interligadas, 
tentando equilibrar a demanda da população de 
uma cidade com os recursos a seu dispor para 
aumentar a oferta de trens.

3. Monument Valley: O premiado Monu-
ment Valley é um jogo de quebra-cabeças inde-
pendente e estética minimalista. Cada fase pro-
põe como desafio levar a personagem principal 
do ponto A ao ponto B interagindo com o cená-
rio, que, por sua vez, brinca com a perspectiva e 
cria ilusões de ótica.

4. Downwell: O também premiado Do-
wnwell é um viciante jogo de plataforma de vi-
são lateral. Mas ao contrário de outros games do 
gênero, este aqui é jogado na vertical, e não na 
horizontal. Seu objetivo é sobreviver e marcar 
o maior número de pontos enquanto cai em um 
poço sem fundo repleto de inimigos.

5. Two Dots: Two Dots é um daqueles games 
de quebra-cabeça que exige muita paciência. Seu 
objetivo é ligar pontos coloridos que combinem 
uns com os outros em um número limitado de 
jogadas para limpar cada tela.
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“Pátria Amada Brasil”. Confira um repeteco dos 
primeiros quinze dias do Governo Bolsonaro/Mourão.

Brasília – Os primeiros dias do governo de 
Jair Bolsonaro foram marcados por decisões 
importantes, que impactam diversos setores da 
sociedade. Demissões em massa na Esplanada, 
mudanças radicais na estrutura do governo, revi-
ravoltas em medidas fiscais e alterações em po-
líticas relacionadas às minorias surpreenderam 
pela velocidade com que foram tomadas. Espe-
cialistas ouvidos pela reportagem destacam que 
as ações indicam que o presidente vai cumprir,  
antes do esperado, propostas apresentadas du-
rante a campanha, até mesmo as mais polêmicas, 
como a mudança da embaixada de Israel para 
Jerusalém.

Mesmo com a redução de ministérios tendo 
sido previamente anunciada, a nova estrutura do 
governo trouxe surpresas que geraram grande re-
percussão social. A primeira delas se refere à de-
marcação de terras indígenas e quilombolas. As 
ações, que antes estavam sob-responsabilidade 
da Fundação Nacional do Índio (Funai), órgão 
que atua nessa área há mais de 50 anos, foram re-
passadas ao Ministério da Agricultura. Organiza-
ções sociais que atuam em assuntos relacionados 
aos povos tradicionais lançaram duras críticas 
contra a medida, alegando conflito de interesses 
entre os temas tratados e a pasta de destino dos 
departamentos especializados nos assuntos.

No mesmo dia em que foram oficializadas 
as mudanças em relação às competências da 
política indigenista e quilombola, uma diretoria 
relacionada à promoção da proteção aos direitos 
da comunidade LGBT foi extinta do Ministério 
da Mulher, Família e Direitos Humanos, que 
está sob o comando da polêmica pastora Dama-
res Alves. O assunto logo ganhou repercussão 
na internet. Ao se manifestar sobre o assunto, a 
ministra disse que, apesar da alteração publicada 
no Diário Oficial, o tema será de competência 
da pasta. “Serão oito secretarias, e a de Proteção 
Global terá a diretoria que diz respeito às deman-
das LGBTs. Elas (as demandas LGBT) sempre 
foram atendidas em uma diretoria, nunca por 
uma secretaria. Bolsonaro respeitou a estrutura 
do governo anterior”, disse.

As dispensas de servidores comissionados, 
terceirizados e servidores ativos que foram afas-
tados de funções de confiança chegaram a 3,7 
mil logo na primeira semana. Novos cortes estão 
ocorrendo e,  devem ocorrer nos próximos dias. 
O presidente liberou os ministros para decidi-
rem sobre suas equipes, com a orientação para 
enxugar a máquina pública. Essa medida já era 
esperada, o que surpreendeu foi ter ocorrido em 
apenas quatro dias. Seguindo a linha de ações 
definidas em campanha, as próximas decisões do 
presidente da República devem ser ainda mais 
polêmicas. Ele prometeu transferir a embaixada 
do Brasil em Israel para a cidade de Jerusalém. 

Atualmente, a representação diplomática brasi-
leira está sediada em Telavive, por recomenda-
ção da Organização das Nações Unidas (ONU). 
A alteração do endereço é um tema sensível no 
mundo árabe. O Brasil pode conquistar apoio 
israelense e dos Estados Unidos, mas, por ou-
tro lado, levantaria a ira de países da região que 
representam importantes parceiros comerciais, 
como Egito, Marrocos e Arábia Saudita. San-
ções, como o fim da compra da carne brasileira, 
teriam sérios impactos econômicos.

Bolsonaro já se disse consciente das conse-
quências, mas minimizou os efeitos. Para Ge-
raldo Tadeu, professor de ciência política da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), 
apesar dos discursos eleitorais, não se esperava 
que o presidente seguisse à risca suas promes-
sas. Ele destaca que, apesar de afirmar que vai 
“governar sem amarras ideológicas”, Bolsonaro 
apenas mudou de campo ideológico, mas conti-
nua governando com base em suas próprias con-
vicções, como os governos anteriores. 

“É claro que ninguém pode dizer que espe-
rava exatamente o que está ocorrendo. É uma vi-
rada ideológica e de atitude. Uma mudança radi-
cal, mesmo comparando com o governo Temer, 
que foi de continuidade ao da presidente Dilma. 
É um governo que se instala após a polarização. 
Aparentemente ele vai seguir na mesma  linha, 
demarcando as diferenças entre esse grupo e as 
práticas anteriores. A demissão de servidores já 
era esperada. Mas já se nota que será um governo 
bastante militante”, disse.

O novo ministro de Minas e Energia, almi-
rante Bento Albuquerque, já anunciou: vai pri-
vatizar a Eletrobrás. Durante cerimônia de trans-

missão do cargo em Brasília, ele anunciou que 
dará continuidade ao processo de desestatização 
iniciado no governo Michel Temer: “Sempre 
levando em consideração o interesse público, 
se dará prosseguimento ao processo em curso 
de capitalização da Eletrobras”.  Mais detalhes, 
ele não deu. É que a privatização do setor elé-
trico nacional chegou a ser alvo de um projeto 
de lei enviado por Temer ao Congresso, mas a 
matéria foi arquivada pelos parlamentares, após 
forte resistência política. Antes que isso ocorres-
se, empresas de capital chinês eram as principais 
interessadas em arrematar a estatal brasileira.

Extinção dos ministérios do Trabalho, da 
Cultura, das Cidades, Esportes e Integração Ra-
cial;

Deixaram de ser tema de pastas de primeiro 
escalão as pólíticas de cotas em universidades e 
concursos, programas de bolsa e incentivo ao es-
porte amador, políticas de geração de emprego, 
combate à informalidade e ao trabalho escravo e 
de incentivo a cultura, entre outras.

Redução no aumento do Mínimo e fim da po-
lítica de valorização real do salário

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto 
na noite do dia 1º de janeiro fixando o valor do 
salário mínimo para 2019 em 998 reais. A previ-
são de Orçamento deixada pelo Congresso Na-
cional previa que seriam 1006 reais. Mudanças 
em prévias de índices inflacionários justificaram 
a redução imposta pelo presidente da República. 
Este reajuste marca o fim da chamada política de 
valorização real do salário mínimo, que durou 11 
anos. Em 2007, o então presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva criou uma política permanente de 
valorização do salário mínimo até 2023. Uma es-

truturação de longo prazo para a recuperação do 
valor do piso nacional.

PRÓXIMOS PASSOS 
Além das alterações na estrutura do Exe-

cutivo, Bolsonaro deve pressionar o Congresso 
Nacional para que outras pautas avancem. Em 
fevereiro, o ministro da Justiça e Segurança Pú-
blica, Sérgio Moro, deve enviar ao Legislativo 
um projeto de lei com a intenção de promover 
mudanças nas políticas de segurança pública. O 
principal foco é  alterar dispositivos da legisla-
ção penal. O texto da medida está sendo discuti-
do com o presidente Bolsonaro. Além de reduzir 
as possibilidades de progressão de regime para 
criminosos, o governo pretende também aprovar 
normas que relaxam as regras para a obtenção da 
posse e até mesmo do porte de armas de fogo. 
Bolsonaro já afirmou que pretende fazer isso por 
meio de decreto, nos próximos meses. Se concre-
tizar a promessa, ele deve enfrentar uma batalha 
jurídica.

O cientista político Cristiano Noronha, da 
Arko Device,  acredita que mesmo colocando 
adiante ações mais polêmicas, o chefe do Exe-
cutivo não deve ter sua aceitação entre a popula-
ção prejudicada. “O porte de armas também foi 
uma proposta de campanha e não deve enfrentar 
resistência imediata. Ele foi eleito com as pes-
soas sabendo que isso poderia ocorrer. Agora, 
com relação à embaixada de Israel, não acredito 
que seja um tema que afete a popularidade dele, 
seja de forma positiva ou não. A política exter-
na é pouco avaliada. As maiores preocupações 
do eleitor giram em torno de saúde, educação e 
segurança”, completou.  Duas medidas econô-
micas, anunciadas por Bolsonaro, relacionadas à 
redução no teto da alíquota do Imposto de Ren-
da e um eventual aumento no IOF foram des-
mentidas por sua equipe. Isso revela uma falta 
de comunicação e até de troca de experiências 
entre os membros do governo. Diante da crise 
criada com o vaivém de declarações, Bolsona-
ro destinou interlocutores da equipe econômica 
para esclarecer o assunto. O secretário especial 
da Receita Federal, Marcos Cintra, e o minis-
tro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, precisaram 
corrigir as informações. O especialista Antonio 
Carlos Porto Gonçalves, professor de economia 
da Fundação Getulio Vargas (FGV), destaca que 
outra promessa que pode não ser levada adiante 
é a de que não ocorrerá o aumento de impostos. 
“Ele disse que não vai aumentar a carga fiscal. 
Talvez tenha dito de forma não muito clara. Não 
tem como levar isso adiante. O que pode ocorrer 
é que se aumentem alguns impostos e se reduzam 
outros, para, assim, zerar o impacto no bolso do 
contribuinte. Não se pode eliminar o Estado, ele 
tem que funcionar”, disse. 
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ALERTA: Neste verão, Como saber se é 
Dengue, Zika ou Virose

SAÚDE & BOA FORMA

Os sintomas da dengue incluem febre, 
dor no corpo e cansaço fácil, que também 
são comuns na Zika e em viroses. Por isso, 
para saber realmente se é dengue deve-se 
observar todos os sintomas apresentados e 
também a sua intensidade para poder infor-
mar ao médico com o máximo de detalhes.

Saiba o que falar para o médico e que 
exames fazer para chegar ao diagnóstico 
correto e seguir o tratamento mais indicado.

Quando é dengue
Na dengue os sintomas são mais fortes, 

a febre é mais alta, ultrapassando os 38ºC. 
Além disso, durante o verão quando a epi-
demia de dengue é maior em vários estados 
do Brasil existe uma maior suspeita dessa 
doença em relação às viroses, por exemplo.

Quando é Zika
O sintomas da Zika são mais brandos 

que os da dengue e duram menos tempo. A 
febre não passa dos 38ºC e a pessoa pode 
sentir dor de cabeça, mas esta é mais fre-
quente no fundo dos olhos.

Os sintomas da dengue e da Zika são 
muito semelhantes e não existe nenhum 
exame que possa identificar estes vírus, e 
que esteja disponível para toda população, 
assim o médico faz o disgnóstico de dengue 
ou da Zika quando há mais casos semelhan-
tes na mesma região.

Quando é virose
Normalmente o médico indica que é 

uma virose quando os sintomas são leves 
como febre baixa, perda do apetite e dores 
no corpo, que podem deixar a pessoa mais 
cansada. Quando estes sintomas já estão 
presentes há mais de 3 dias e não surgem 
outros e não está em época de dengue, o mé-
dico pode chegar a conclusão de que se trata 

de uma virose.
Essa hipótese é reforçada quando ele 

atende vários pacientes dentro da mesma re-
gião que apresentam os mesmos sintomas, o 
que é comum nas crianças que frequentam a 
mesma creche ou escola, por exemplo.

O que dizer para o médico para ajudar 
no diagnóstico

Quando a pessoa apresenta sintomas 
como febre, dor nos músculos, moleza e 
cansaço deve ir ao médico para descobrir o 
que esta acontecendo. Na consulta médica é 
importante dar detalhes como:

• Sintomas apresentados, destacando sua 
intensidade, frequência e ordem do seu apa-
recimento;

• Onde mora e últimos locais frequenta-
dos porque em época de epidemia de dengue 

deve-se verificar se esteve próximo dos lo-
cais com mais casos registrados da doença;

• Casos semelhantes na família ou em 
vizinhos;

• Quando os sintomas surgiram porque 
se os sintomas surgiram após alguma refei-
ção, isso pode indicar uma infecção intesti-
nal, por exemplo.

• Falar se já teve estes sintomas antes e 
se tomou algum remédio também pode aju-
dar o médico a descobrir de qual doença se 
trata, facilitando o pedido de exames e o tra-
tamento mais indicado para cada caso.

Doenças com sintomas
semelhantes à dengue

Muitas doenças podem ter sintomas 
parecidos com os sintomas da dengue, por 

isso, frente a uma suspeita de dengue é im-
portante procurar ajuda médica para se fazer 
o diagnóstico correto e implementar o trata-
mento adequado.

Algumas doenças que podem ser con-
fundidas com a dengue porque também pro-
vocam febre e dor no corpo são:

Zika: A febre é mais branda e as pinti-
nhas na pele começam no rosto;

Virose: Tem sintomas leves e pode ser 
transmitida para outras pessoas que passam 
a apresentar os mesmos sintomas;

Febre amarela: Mais comum no Norte 
do Brasil e alguns países Africanos, afetan-
do pessoas que não foram vacinadas contra 
a febre amarela e pode ser identificada num 
exame de sangue;

Sarampo: As manchas na pele costu-
mam ser um pouco maiores que as causadas 
pela dengue e pela Zika e surge em pessoas 
que não tomaram a vacina contra o saram-
po ainda na infância e pode ser identificada 
num exame de sangue;

Hepatites A, B e C: Possuem outros sin-
tomas como alteração na cor da pele, urina 
e fezes e também pode ser identifica num 
exame de sangue.

Assim, quando somente os sintomas não 
são suficientes para o diagnóstico da den-
gue, deve-se realizar exames de sangue e de 
urina, por exemplo, para identificar as pos-
síveis causas.

Apesar de não existir um exame que 
identifique exatamente a dengue a presen-
ça de sintomas de dengue e a ausência de 
alterações nos exames de sangue podem 
fortalecer a hipótese de dengue, porque 
normalmente as outras doenças podem ser 
identificadas através de exames específicos.

Conheça 7 Testes de Gravidez Caseiros

Depois de uma relação sexual despro-
tegida sempre existe risco de engravidar, 
especialmente se a mulher estava dentro do 
seu período fértil. Após a concepção o cor-
po demora cerca de 10 à 20 dias até dar os 
primeiros sinais de que a gravidez começou, 
e é nesse período que a mulher pode fazer 
alguns testes caseiros que podem confirmar 
que ela realmente está grávida.

Alguns exemplos de testes caseiros de 
gravidez são:

1. Teste de gravidez Online 
Um bom teste de gravidez que pode ser 

feito em casa, é este teste online, que ela-
boramos com base em alguns sintomas que 
você pode apresentar. Responda às seguin-

tes questões e saiba suas chances de estar 
grávida ou não:

2. Teste de gravidez, de farmácia. 
De todos os testes de gravidez que se 

pode fazer em casa, o mais fidedigno é o tes-
te de gravidez que se compra na farmácia, 
pois ele mede a presença do hormônio beta 
HCG na urina da mulher, hormônio que só é 
produzido em casos de gravidez.

Mas apesar de ser um teste de confian-
ça, o teste da farmácia pode não detectar a 
gravidez quando é realizado cedo demais ou 
quando é feito de forma errada. O momento 
ideal para fazer o teste de gravidez da far-
mácia é quando o atraso da menstruação é 
de 7 dias ou mais. No entanto, ele já pode 
dar um resultado positivo a partir do 1º dia 
do atraso menstrual. Confira como fazer.

3. Teste da água sanitária
Num recipiente de plástico juntar água 

sanitária e urina e se ela mudar de cor, bor-
bulhar ou fizer espuma tipo cerveja, é sinal 
de que o teste deu positivo.

Porque não funciona: Este teste não leva 
em consideração a quantidade de água sani-
tária e pode dar ‘positivo’ utilizando urina 
de homens ou mulheres.

4. Teste da urina fervida
Colocar a urina para ferver numa panela 

de alumínio e se levantar fervura semelhan-
te à do leite, com formação de nata ou de 
espuma branca, o teste é positivo.

Porque não funciona: Para ferver a uri-
na é preciso que esta esteja muito líquida, 
devido ao consumo de grandes quantidades 
de água, por isso basta que a mulher tenha 
tomado mais água durante o dia para que o 
resultado seja ‘positivo’.

5. Teste do vinagre
Em um recipiente, misturar vinagre e 

urina e se a mistura mudar de cor, o resulta-
do é positivo para gravidez. O procedimento 
é o mesmo para o teste que utiliza cloro.

Porque não funciona: Normalmente não 
há qualquer reação ao misturar vinagre com 
urina porque as duas composições são áci-
das e por isso o teste não é de confiança, 
apresentando o mesmo resultado em ho-
mens.

6. Teste da agulha
Após colocar uma agulha nova dentro de 

um recipiente de plástico juntamente com a 
urina, esperar 8 horas. Se mudar de cor, fi-
cando totalmente preta, o resultado é positi-

vo para gravidez, quando isto não acontece 
o resultado é negativo.

Porque não funciona: Quanto mais con-
centrada estiver a urina, maior a possibilida-
de da agulha ficar preta, mas na maioria dos 
casos é preciso mais do que algumas horas 
para que isso aconteça.

7. Teste do cotonete
Introduzir um cotonete devidamente 

limpo na vagina, até chegar ao útero, e es-
fregar levemente nessa região. Se o cotonete 
sair limpo, sem nenhuma secreção, há chan-
ce de ‘estar grávida’ porque não existe sinal 
de menstruação.

Porque não funciona: O cotonete pode 
conter secreção vaginal e confundir o resul-
tado. Além disso, o uso do cotonete pode 
ferir o colo do útero, dependendo de como 
o teste é feito.

Apesar destes testes serem populares to-
dos eles são falhos e não possuem qualquer 
comprovação científica de sua eficácia. Por 
isso o mais aconselhado é fazer um teste de 
gravidez que se compra na farmácia ou o 
que se faz no laboratório, com uma amostra 
de sangue, porque estes são de confiança e o 
resultado não deixa nenhuma dúvida.
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Compre no Comércio Local, valorize sua região!



O QUE VOCE NÃO SABIA:

DICAS UTÉIS:

           ENTRETENIMENTOS                                 

Você é uma pessoa 
curiosa?

 Então mate sua 
curiosidade agora.

Confira e curta:
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01) Mais de 90% dos peixes capturados no planeta são pescados no hemisfério norte.

02) Mais de mil pássaros morrem por ano esmagados nas janelas dos Estados Unidos.

03) No dia 12 de Agosto de 1990, o Furacão Winona provocou o maior engar-
rafamento existente no Japão. 134 Km de trânsito com cerca de 15.000 veículos 
envolvidos.

04) Nos anos 50, nos EUA, foram lançados castores de pára-quedas na Califórnia 
para construírem diques em zonas ameaçadas pela erosão.

05) O cérebro está dividido em duas partes (hemisférios). O lado esquerdo 
controla o lado direito do corpo; e o lado direito do cérebro controla o lado 
esquerdo do corpo.

06) O coração de uma pessoa com 75 anos já bateu mais de 2.737.500.000 de vezes.

07) O diamante é a substância natural mais resistente existente na Terra, mas se for 
colocado num forno a uma temperatura de 763 graus Celsius, ele irá simplesmente 
desaparecer, sem sequer deixar cinzas. Apenas será libertado um pouco de dióxido 
de carbono.

08) O hormônio denominada corticosterona, que é segregada em momentos de 
ansiedade, é a responsável pelas repentinas perdas de memória. Este hormônio 
bloqueia a recuperação de informação até uma hora depois de terminar a situação 
de tensão. Isto explicaria, por exemplo, que alguns estudantes fiquem em branco 
nos exames. Ao acalmar, o cérebro recupera de novo os dados.

09) O Jardim Zoológico de Tóquio fecha todos os anos durante 2 meses. Esta pau-
sa serve para dar aos animais umas férias dos humanos.

10)  O animal mais prolífico da natureza é o rato. As fêmeas dão entre três e seis 
ninhadas por ano. Um só casal, ao fim de três anos, pode dar origem a dez gerações. 
É por isso que o rato é o animal preferido nas pesquisas genéticas de laboratórios.

PIADA RÁPIDA
Três pedreiros entram de férias e vão a praia pela primeira vez.

O primeiro diz: tanta água!
O segundo diz: tanta areia!

Aí o terceiro diz: vamos embora antes que alguém traga o cimento!
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POLTRONA 15

Tudo pronto para o inicio do Paulistão 2019.

A Federação Paulista de Futebol  abre 
oficialmente a temporada 2019 de fute-
bol  neste domingo ( 20 de Janeiro ) com 
o mais tradicional campeonato regional do 
País. Corinthians, São Paulo e Santos abrem 
a campanha como mandantes, enquanto o 
Palmeiras faz o primeiro jogo da temporada 
no interior.

A primeira fase do Paulistão tem dura-
ção de dois meses, de 20 de janeiro até 20 de 
março. Pelo regulamento, os times enfren-
tam adversários de outros grupos, e os dois 
melhores de cada chave avançam às quar-
tas de final. O mata-mata acontece de 24 de 
março até 21 de abril, com ida e volta.

O primeiro clássico de 2019 está marca-
do para a terceira rodada, dia 27 de janeiro, 

A Conmebol  divulgou no mês passado 
(17/12 ), no Paraguai, os confrontos das fa-
ses de prévias e os grupos da Libertadores 
da América 2019. Esta é a competição fu-
tebolística mais importante do continente e 
dá a equipe campeã o direito de participar 
do mundial de clubes promovido pela FIFA.

As equipes Brasileiras do Palmeiras, Fla-
mengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, 
Atlético-MG, Athletico e Cruzeiro já sabem 
os seus adversários na fase de grupos. Eles 
só entram em campo nos dias 5 e 7 de março.

Em quinto e sexto lugares no Campeona-
to Brasileiro, São Paulo e Atlético-MG dis-
putam as fases eliminatórias da pré-Liber-
tadores, contra Talleres (ARG) e Danubio 
(URU), respectivamente. Ambos estreiam 
entre os dias 5 e 7 de fevereiro. Ainda falta 
ser escolhido um representante da Bolívia, a 
vaga deve ficar entre Royal Pari ou Bolívar.

Veja os confrontos da pré-Libertadores:

Primeira fase
Delfín (EQU) x Nacional (PAR) – E1

Deportivo La Guaira (VEN) x Real Garcilaso 
(PER) – E2

Bolívia 4 x Defensor (URU) – E3

Segunda fase
Danubio (URU) x ATLÉTICO-MG – C1

Melgar (PER) x Univers. de Chile (CHI) - C2
Bolívia 3 x Libertad (PAR) - C3

Palestino (CHI) x Indep. Medellín (COL) - C4
Talleres (ARG) x SÃO PAULO - C5

E2 (La Guaira ou Garcilaso) x Atlético Nacional 
(COL) - C6

E1 (Delfín ou Nacional) x Caracas (VEN) - C7

Confira os confrontos e grupos 
da libertadores deste ano.

Copa América: 
esgotado lote de 

jogos do Brasil e final; 
100 mil ingressos 

vendidos
Um dia após a abertura de venda de ingres-

sos pela internet para a Copa América, quatro 
jogos já não tem mais entradas disponíveis. O 
primeiro lote para a final e para os jogos do Bra-
sil na fase de grupos esgotou nas primeiras ho-
ras, e o torcedor que quiser assistir a esses jogos 
terá que aguardar uma nova etapa da comercia-
lização de ingressos.

O Comitê Organizador da Copa América in-
formou ainda que mais de 100 mil ingressos já 
foram vendidos. As vendas prosseguem no site 
oficial copaamerica.com.

quando Santos e São Paulo se enfrentam, 
possivelmente na Vila Belmiro. Confira 
abaixo a ordem dos duelos entre os quatro 
grandes do estado:
3ª rodada - 27/01 - Santos x São Paulo
5ª rodada - 03/02 - Palmeiras x Corinthians
7ª rodada - 17/02 - Corinthians x São Paulo
8ª rodada - 24/02 - Palmeiras x Santos
10ª rodada - 10/03 - Corinthians x Santos
11ª rodada - 17/03 - São Paulo x Palmeiras

O Paulistão também marca a volta de 
outro clássico tradicional do estado: o dér-
bi campineiro entre Guarani e Ponte Preta. 
Campeão da Série A2, o Bugre reencontra 
a Macaca na elite do estado depois de seis 
anos. O duelo será em 16 ou 17 de março, 
no Moisés Lucarelli.

E3 (Bolívia 4 ou Defensor) x Barcelona (EQU) – C8

Terceira fase
(nesta fase o mando de campo é definido pelo 

ranking da Conmebol)
Vencedor C1 x Vencedor C8 – G1
Vencedor C2 x Vencedor C7 – G2
Vencedor C3 x Vencedor C6 – G3
Vencedor C4 x Vencedor C5 – G4



COZINHANDO COM ARTE

Salpicão de 
frango

INGREDIENTES:
• 1 peito de frango (grande)
• 1 lata de milho
• 1 lata de ervilha
• 1 cenoura ralada
• 1 lata ou 1 caixa de creme de leite
• uva passa a gosto
• batata palha
• sal a gosto
• 1 tablete de caldo de galinha
• salsinha
• cebolinha
• cebola

MODO DE PREPARO:
Coloque em uma panela o tablete de 

caldo de galinha, uma pitada de sal e 
água suficiente para cozinhar o frango.

Enquanto o frango cozinha, misture 
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em um recipiente o milho, a ervilha, a 
cenoura e as uvas passas. Tempere com 
sal, salsinha, cebolinha e a cebola.

Quando o frango estiver cozido, des-
fie e coloque-o no recipiente com o res-
tante dos ingredientes.

Acrescente o creme de leite e a ba-
tata palha.

Coloque em um recipiente e leve 
para assar por aproximadamente 7 mi-
nutos.

Sirva ainda quente.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Coloque o creme de leite por último 
para que ele fique aparentemente 
fresco na hora de servir. Utilize peito 
de frango assado, que às vezes acaba 
sobrando, fica ainda mais gostoso.

Justina Coelho Da Silva Musico Milton Sossai

Pedro Pavão Edson Brasilino de Moraes

Ana Paula Almeida Selma Andrade

“Investir no trabalho é cultivar a Paz Social”

Antiga Cachaçaria Agua Benta ( Anos 90 )


