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A cidade mobiliza vários setores da 
sociedade objetivando a implantação 

da empresa e suas Linhas no aeroporto 
internacional Dário Guarita. Pág. 06

Em vez de adotar o design de celular 
flexível que vimos em aparelhos como o 
Galaxy Fold da Samsung e o Mate X da 

Huawei, a empresa Nubia,  optou por criar 
um smartphone que se dobra ao redor do 

punho, como um smartwatch. Pág. 10

O tabagismo é considerado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) a 
principal causa de morte evitável em todo 

o mundo. O Espaço Vive Bem Unimed- 
Marília desenvolve um programa de 
combate a este mal. Confira. Pág. 12

Marília ganha a primeira empresa 
de Rastreamento veicular.

Em uma onda crescente de furtos e roubos de veículos, empresário mariliense lança um aplicativa de rastreamento para carros, motos, caminhões, 
e vans com cobertura em todo o País. Pág. 05

Gol linhas aéreas  
negocia implantação de 
linha para a cidade de 

Araçatuba.

Conheça o celular de pulso 
com tela flexivel.

Cigarro: conheça os 
riscos do tabagismo e 
apague essa ideia para 

Viver Bem.
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A Bíblia diz que devemos aprender a levar 
cativo todo pensamento, para torná-lo obedien-
te a Cristo (cf. 2Co 10.5). É urgente que faça-
mos isso, porque o inimigo tentará assumir o 
controle de nossa mente por meios ardilosos e 
sutis. No entanto, podemos vencer cada uma 
dessas mentiras com a oração, a fé e a verdade 
da Palavra de Deus.

Uma das táticas do inimigo é minar sua 
confiança na Palavra de Deus. Como fez com 
Eva, ele a levará a questionar a Bíblia, desmen-
tindo-a (cf. Gn 3.1-5; 2Co 11.3). O único poder 
que ele tem é o de levar as pessoas a acreditar 
em suas mentiras (cf. Jo 8.44). Por isso, não 
permita que o Diabo alimente você com men-
tiras e manipule sua vida por meio de pessoas, 
programas de TV, livros, revistas etc.

Todo pecado começa com um pensamen-
to na mente (cf. Mc 7.21-22; Tg 1.13-15). Se 
você não assumir o controle de sua mente, o 
diabo assumirá. Mesmo que seu inimigo tente 
convencê-la de que seu futuro é desalentador 
ou de que você é um fracasso sem nenhum 
propósito, valor, dons ou capacidades, Deus 
diz exatamente o contrário. Creia em Deus e 
na sua Palavra e não dê ouvidos a mais nada.

Oremos: “Senhor, ajuda-me a nunca trocar 
tua verdade por uma mentira. Revela-me 
onde aceitei uma mentira como se fosse 

verdade. Ajuda-me a discernir claramen-
te quando é o inimigo quem está falando. 
Não quero ter pensamentos tolos ou fúteis 
ou dar lugar a pensamentos que não vão 

te glorificar. Quero levar todo pensamento 
cativo e assumir o controle de minha mente. 

Quero que teus pensamentos sejam meus 
pensamentos. Mostra-me o ponto de minha 
mente que estou enchendo com coisas que 

não são retas. Enche minha mente de coisas 
que glorifiquem a ti”. Amém.

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.

“Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram 
ensinados […] a serem renovados no modo de 

pensar.” (Efésios 4.22-23)

Uma das tantas frases repetidas pelo menos 
uma vez por ano enfatiza que o ano novo realmen-
te começa depois do Carnaval. Mas há controvér-
sias. Muita coisa está acontecendo no País, como 
a entrega da reforma da Previdência. Entretanto, 
é verdade que, em função de férias e recessos, 
muitas atividades e negócios, bem como o meio 
político e empresarial deslancham mesmo depois 
do Carnaval. Como março começou na sexta-fei-
ra e já engatou nos dias e noites de folia, neste ano 
poderia se dizer que a data de início foi 6 de mar-
ço, Quarta-Feira de Cinzas. Mas este dia da se-
mana encontrou o País entorpecido e de ressaca.

De maneiras que o começo mesmo é nesta se-
gunda-feira, dia 11 de março. Coisas nossas como 
no samba de Noel Rosa dos anos 1920. Enfim, 
antes tarde que nunca. E como sempre, emerge 
o Brasil da cobrança, sentimento turbinado pelos 
gastos com material escolar, pagamento das dívi-
das contraídas nas férias. Para resumir, a fatura 
chega. A fatura chega também para os governan-
tes dos três níveis. Para os que entram, o presi-
dente e os governadores, a lua de mel terminou, 
e os ajustes nas respectivas máquinas adminis-
trativas já deveriam, em tese, estar nos trinques.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) tem 
uma tarefa bem mais complexa, afinal, é gigan-
tesca e medonha - assim mesmo, medonha - a 
máquina administrativa que ora trava algumas 
engrenagens, ora acelera demais em outras. De 
cambulhada, o presidente terá que tomar te-
nência no campo político, quem sabe ouvindo 
mais seus aliados antes de transformar ques-
tiúnculas familiares em crise. Trata-se de pôr 
as coisas no seu devido lugar. Tudo indica que 
Bolsonaro tem consciência de que precisa mu-
dar e dele sabe-se que aprende rápido. Teve 
dois meses para recalcular o rumo político.

Não menos delicada é o porvir do gover-

nador João Dória (PSDB). Também tivemos 
lua de mel no Estado de S. Paulo, em grande 
parte devido ao recesso parlamentar e às fé-
rias coletivas e individuais dos demais poderes 
e dos integrantes da máquina administrativa, 
aduzindo que a população civil também exer-
ce seu direito antes da volta ao batente e ata-
que aos problemas de sempre e um batalhão de 
novos. Viver é matar leões, no fim das contas.

E eles vêm em penca: pagamento do fun-
cionalismo, dívida pública, dificuldades de ar-
recadação devido à baixa atividade econômica. 
Mesmo que já tenha entrado no terceiro ano 
do mandato, e precisamente por isso, o prefei-
to Daniel Alonso (PSDB), precisa engrenar a 
terceira marcha para não só resolver questões 
fundamentais da Capital do Alimento,  como 
inovar com iniciativas, troca de secretaria-
dos, resgate da popularidade, com criativi-
dade e em parceria com a iniciativa privada.

Não há salvação fora das PPPs para temas 
como por exemplo o Turismo. Governar, hoje, 
resume-se a gerenciar folha de pagamento do 
funcionalismo. Nem nos piores pesadelos nós 
imaginávamos, no passado, que chegaríamos a 
esse ponto, sem espaço para investir de verdade 
na res publica, a coisa pública. Costumamos cul-
par os governos pelas mazelas do país chamado 
Brasil, como se fossem eles os únicos responsá-
veis. Não, a culpa tem que ser repartida com os 
parlamentos e, em nosso caso, com os vereado-
res que precisam agora mostrar para quê vieram.

Quando pensam no individual e esquecem o 
coletivo, os legislativos têm tanta culpa - talvez 
bem mais - que os executivos, seja por votações 
erradas, seja por falta de iniciativa ou, pior, por 
questiúnculas ideológico-partidárias. Neste 2019, 
mais do que nunca, o JORNAL do ÔNIBUS 
estará de olho vivo nas peças desse tabuleiro.

ASSUMA O CONTROLE 
DA SUA MENTE

FLASH COM PIMENTA

O ano realmente começa 
agora, no pós-carnaval.



Números e indicadores projetam um 
inicio de ano animador para o comércio.

IN FOCO

O ano de 2019 começou com elevação 
no número de pessoas que foram incluídas 
e excluídas do Banco de Dados do Serviço 
Central de Proteção ao Crédito (SCPC) da 
Associação Comercial e Industrial (ACI) de 
Marília, de acordo com recente levantamen-
to realizado pela entidade, como forma de 
acompanhar o volume de inadimplência no 
comércio mariliense. “Os números mostram 
crescimento nas consultas de 42,12% nas 
inclusões e 48,73% nas exclusões de CPFs”, 
anunciou o presidente da entidade marilien-
se, Adriano Luiz Martins, que considera isso 
importante em virtude de ser uma preocupa-
ção geral entre os comerciantes da cidade. 
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Será que teremos paralisação da 
SP-294 novamente ??? Quem irá 
tomar a frente desta vez???

Cornetadas do dedão

“Precisamos ficar atentos com os devedores 
e com aqueles que recuperaram o crédito”, 
falou o dirigente da associação comercial, 

De acordo com o secretário da Acim, 
Carlos Francisco Bittencourt Jorge, essas 
duas elevações são consideradas altas por 
atingiram quase que a metade de crescimen-
to no comparativo com o mês de Janeiro de 
2018. “No ano passado foram incluídas na 
lista do SCPC 1.073 CPFs, enquanto que 
este ano foram 1.525 pessoas”, comparou 
o dirigente da associação comercial que 
aponta o mês de Janeiro como um refle-
xo das vendas no mês de Dezembro, com 
o Natal. “Muita gente comprou, e não está 

conseguindo pagar”, disse ao acrescentar a 
“Black Friday” como também sendo um dos 
motivos. “São dois momentos de grandes 
estímulos para as vendas”, falou ao afirmar 
ser o Natal como sendo o principal deles.

Por outro lado o diretor da associação 
comercial de Marília lembra que mais pes-
soas passaram a ter crédito no comércio em 
geral. No ano passado foram liberados da 
lista do SCPC 827 pessoas, enquanto que 
este ano foram 1.230 CPFs que passaram a 
ter crédito nas lojas, liquidando as dívidas. 
“Para o lojista essa informação é mais agra-
dável”, brincou Carlos Francisco Bitten-
court Jorge, ao lembrar que para o varejo é 

Por que as outra regiões 
ganharam do Governo Estadual 
investimentos para impulsionar 
a economia e Marília apenas 
pedágios ao seu redor? 

Quem será o próximo ex- Prefeito 
a receber uma condenação???

 Já começou a dança dos partidos. 
Quem tem pressa pode se 
arrepender???

Já acessou o SITE do JORNAL 
DO ÔNIBUS MARILIA hoje ??? 
O que está esperando??? Aqui 
tem muito mais conteúdo.  Acesse 
já,  www.jornaldoonibusmarília.
com.br.

Secretário da Acim, Carlos Francisco 
Bittencourt Jorge

mais importante ter aumento na clientela, do 
que restrição de vendas. “Infelizmente entre 
os que entraram com os que saíram da lista 
do SCPC, existem 295 pessoas que passa-
ram a ter restrição no crediário, ao invés de 
recuperação de crédito”, lamentou o diri-
gente que acompanha mensalmente o fluxo 
de entrada e saída de pessoas na listagem do 
SCPC da Acim.

Outro ponto ressaltado pelo dirigente 
da associação comercial é que o crescen-
te número de consumidores com restrição, 
também é um resultado positivo, mostran-
do que o comerciante está atento quanto a 
inadimplência da loja. “É importante que o 
lojista registre os devedores, para que pos-
samos proteger o comércio em geral de uma 
inadimplência elevada que não é bom pra 
ninguém”, disse ao reforçar a orientação de 
que uma vez na lista do SCPC da Acim, o 
devedor passa a ter dificuldades de comprar 
no crediário em qualquer loja do território 
nacional. “Nossas informações são nacio-
nalizadas o que quer dizer tanto para quem 
deve como para quem paga, que as infor-
mações são cruzadas em todo o Brasil”, ex-
plicou.

Fonte: ACIM



PRIMEIRA PARADA

Guerino inova com a implantação de salas 
Vip’s nos terminais rodoviários.

Com 75 anos de atuação no mercado e 
considerada pelos usuários como a Segun-
da melhor empresa do Brasil e a Primei-
ra do Estado de São Paulo, a GUERINO 
SEISCENTO já começou uma nova etapa 
no seu processo de humanização com seus 
clientes. Trata-se da criação de Salas Vip’s 
nos terminais rodoviários. A primeira uni-
dade instalada foi em Londrina (PR) e a se-
gunda foi instalada recentemente na cidade 
de Assis (SP).

Para a Senhora Irani Seiscento, uma das 
Proprietárias da empresa, a visão futurísti-
ca e empreendera vem herdada do seu Pai, 
Falecido no ano passado; “Meu Pai, sem-
pre teve essa visão de investimentos e da 
valorização do cliente e compete não só a 
mim, mas, também a minha irmã Márcia 
Seicento e meu irmão João Seiscento dar-
mos continuidade a este trabalho”, afirmou.

Em Assis o Prefeito José Fernandes 
ficou tão empolgado que chegou a ofere-
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“A Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.

cer uma área para que empresa também 
instalasse naquela cidade uma garagem da 
empresa para acoplar estacionamento, alo-
jamento e oficina.

Na Sala Vip, a empresa disponibili-
za TV, Café, Totem para carregar celular 
e poltronas confortáveis para que os pas-
sageiros possam se acomodar enquanto 
aguardam o ônibus de destino. Segundo 
a empresária, a intenção é instalar um nú-
mero maior de salas em outras cidades, de-
pendendo apenas da parceria com as Pre-
feituras locais. “Nós investimos em nossos 
clientes e ao mesmo tempo oferecemos 
uma melhoria para o terminal urbano.

Nossa empresa foi premiada recente-
mente e com isso aumentou ainda mais a 
nossa responsabilidade em proporcionar o 
melhor. Já estamos com novas linhas para 
Goiânia, Três Lagoas e vamos continuar 
ampliando ainda mais, nossa meta é o pri-
meiro lugar agora”, concluiu.

Mortes no trânsito aumentam 53% na capital paulista e 10% no 
estado de São Paulo. Viajar de Ônibus é muito mais seguro.

O número de mortes no trânsito aumen-
tou 53% na capital paulista em janeiro deste 
ano. No Estado de São Paulo, o aumento foi 
de 10% no número de óbitos. Em janeiro 
deste ano, foram registrados 87 óbitos no 

município, comparados a 57 no mesmo pe-
ríodo de 2018. No estado, foram 429 casos 
neste ano e 390 em janeiro do ano passado. 
Os dados foram divulgados pelo Governo 
do Estado de São Paulo por meio do Infosi-
ga SP, sistema que registra ocorrências nos 
645 municípios do Estado, desde 2015.

De acordo com o Infosiga, as mortes 
de pedestres são a maioria, com 34 casos 
(39% do total). Em segundo lugar está os 
motociclistas, com 30 ocorrências (34% do 
total). Nas rodovias estaduais, por sua vez, 
o número de mortes foi de 177 em janeiro 
do ano passado para 159 no mesmo perío-
do de 2019, representando uma queda de 
10% nestas vias.

Sobre os dados, a Prefeitura de São Pau-
lo informou que a “CET mantém análise 
constante sobre os registros de acidentes 
na cidade para definir medidas visando à 
redução de ocorrências graves e mortes no 
trânsito”.

Confira a nota na íntegra:
“No entanto, para um trânsito seguro, 

é preciso que a população tenha consciên-
cia de que a mudança de comportamento e 
o respeito às leis salvam vidas e reduzem 
acidentes. Os números divulgados pelo In-
fosiga são mais uma contribuição para essa 
análise.

A administração municipal tem investi-

do em políticas de conscientização, melho-
rias na sinalização viária e na prevenção de 
acidentes, como o Programa Vida Segura, 
divulgado em maio de 2018, que adota o 
conceito de Visão Zero, partindo da pre-
missa de que nenhuma morte é aceitável no 
trânsito.

Até 2020, a meta determinada pela ONU 
para a capital paulista, na Década de Ações 
para a Segurança Global no Trânsito, é de 
um índice de 6 mortes/100 mil moradores. 
O Vida Segura inclui ações já em desenvol-
vimento como os programas Pedestre Segu-
ro, Via Segura, Ruas Completas, controle da 
velocidade dos ônibus em 50 km por hora, 
Sexta sem Carro e Áreas Calmas”.



Março / 2019Página 5

Marília ganha a primeira empresa de rastreamento 
veicular com monitoramento em tempo real. 

ACONTECE MARÍLIA

Em meio uma onda crescente de furtos 
e roubos de veículos na região de Marília, 
o empresário Valdinei C. Izidio está im-
plantando na cidade a RASTREK- Rastre-
amento Veicular. Para ele, a iniciativa visa 
colaborar com a Policia Militar, mas, prin-
cipalmente oferecer mais segurança aqueles 
que dependem do seu veiculo para o traba-
lho e muitas vezes acabam sendo vítimas da 
bandidagem. 

“A RASTREK está chegando justa-
mente para ajudar aquelas pessoas que 
não possuem condições de pagar um segu-
ro, que conseguiu sua moto ou seu carro 
com dificuldade, ou que possui uma fro-
ta de veículos ou caminhões e necessita 
realizar o monitoramento. Muitas vezes, 
o bandido rouba o veiculo, seja carro ou 
moto, e logo na sequencia já encaminha 
para o desmanche, tornando impossível a 
sua recuperação. É nessa hora que a nossa 
empresa entra em campo através do pró-
prio aplicativo e, em fração de segundos 
realiza a localização em um trabalho iné-
dito e via satélite”, esclareceu.

É um novo conceito em rastreamento em 
que detecta o alerta de movimento, bloqueio 
em caso de roubo e tudo pelo próprio celular 

da pessoa com um baixo custo e segurança. 
“De fato, qualquer veiculo pode ser rastre-
ado pela RASTREK, desde carros, motos, 
Caminhões, ônibus, Vans, Lanchas etc... em 
todo o território nacional, e, a pessoa pelo 
aplicativo já localiza o veiculo e aciona a 
policia e a nossa empresa. Que fique bem 
claro, não é um seguro, mas sim, um aplica-
tivo de rastreamento veicular com garantia 
de sua eficácia”, declarou.

Para a sua inauguração, o empresário 
lançou a seguinte promoção; “as 100 pri-
meiras pessoas que aderirem ao sistema, 
irão pagar uma taxa promocional, ou seja; 
um desconto significativo para a taxa de 
adesão e mensalidades, bastando apenas 
ligar para (14) 99775-5445 e realizar uma 
consulta gratuitamente”, finalizou.

É a primeira empresa de monitoramen-
to veicular da cidade e região e, que pro-
mete auxiliar em muito a policia militar 
coibindo os furtos e roubos de veículos e 
ajudando a diminuir as estatísticas que hoje 
não são nada favoráveis. Quer desfrutar de 
uma proteção para o seu veículo, ligue ago-
ra (14) 99775-5445 e proteja o seu bem. Se 
o Ladrão roubar, a RASTREK encontra 
para você.

Benefícios do rastreador veicular

1. Recupera o veículo roubado em
91% dos casos

O maior benefício do rastreador é a recupe-
ração em cerca de 91% dos casos de veículos 
roubados ou furtados. Diga-se de passagem, que 
se trata de um percentual considerado bem alto, 
porém é claro que esse percentual varia muito e 
depende de vários fatores, dentre eles a agilidade 
da comunicação do roubo e também da qualidade 
do equipamento e da equipe de pronta resposta.

2. Agiliza o processo de socorro - 
rastreador com mensalidade

O rastreador veicular é um sistema que prote-
ge os ocupantes do veículo, ainda mais se for um 
sistema com mensalidade. Quem contrata o sis-
tema com mensalidade, tem assistência 24 horas 
por dia. Essas empresas atendem a chamadas de 
emergência durante o tempo todo e se encarre-
gam de entrarem em contato com a polícia, bem 
como garante, dentro do possível, a segurança do 
motorista e seus ocupantes em caso de sequestro.

3. Localiza de forma fácil o veículo
Mesmo que o usuário não opte por um rastre-

ador com mensalidade, o rastreador veicular sem 

mensalidade garante uma rápida localização do 
veículo roubado. 

4. Alguns modelos são de fácil instalação
Alguns fabricantes oferecem modelos que 

apresentam custos bem em conta e o próprio pro-
prietário do veículo pode instalá-los e configurá-
-los. Geralmente modelos como esses necessitam 
de um chip de celular para que funcionem.

5. Permite escutar os sons no
interior do veículo

Alguns modelos de rastreadores de carros, 
além do serviço de rastreamento, podem conter 
um sistema de escuta, permitindo que sejam es-
cutados os sons emitidos no interior do veículo.

6. Garante desconto no seguro veicular
O seguro veicular é muito importante e 

não deve ser dispensado, no entanto, os dois 
garantem uma maior segurança ao motoris-
ta. Além disso, uma grande vantagem é que 
alguns seguros dão desconto para quem pos-
sui rastreador e bloqueador veicular, pois, na 
maioria dos casos, os veículos são localiza-
dos. Com ele você garante a indenização para 
os casos em que o veículo não é localizado 
pelo rastreador veicular.



ACONTECE INTERIOR
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Após reunião de Vice-prefeito e vereador com 
Secretário Estadual de Turismo Tupã também 

recebe verba de quase 4 milhões para o Turismo.
Bastou uma única reunião envolvendo o Vice-Prefeito 

Caio Aoqui e o Vereador Eduardo Edamitsu com o Se-
cretário Estadual de Turismo, Vinícius Lummertz, onde 
apresentaram diversos pleitos da cidade de Tupã, buscando 
investimento estadual para o fomento do turismo local para 
conquistar um verba importantíssima para o municipio. 

O resultado não poderia ser diferente, pois, o Governa-
dor João Doria liberou recursos na ordem de  360 milhões 
para as estâncias turísticas do Estado de São Paulo, e Tupã 
foi uma das cidades contempladas com R$ 3.742.360,40. 

Os recursos liberados visam o término de obras para-
das, visando o fomento do turismo e do desenvolvimento 
regional. A cidade de Tupã ainda não encaminhou ao Go-
verno Estadual o projeto a ser desenvolvido com o recurso 
liberado. 

As propostas encaminhadas pelas prefeituras serão ana-
lisados em sua viabilidade técnica e critérios orçamentá-
rios, para então serem liberados. 

Prefeito de Lins anuncia 
grande atração em 

comemoração ao aniversário 
de 99 anos da cidade.

Prefeito, Edgar de Souza, de Lins rece-
beu o Presidente do Conselho de Pastores, 
Pastor Fábio Aparecido da Silva e o Pastor 
Paulo Marcílio e a imprensa linense, para 
anunciar a grande atração do Culto em Ação 
de Graças em comemoração ao aniversário 
de 99 anos do município de Lins. No dia 27 
de abril (sábado), será realizado o tradicional 
Culto em Ação de Graças com a presença do 
Pastor, Compositor e Cantor, Fernandinho, a 
partir das 20h na Casa da Cultura, com en-
trada franca.

 Fernandinho é um renomado cantor 
brasileiro de música cristã contemporânea, 
compositor e pastor evangélico. É membro 
e pastor na Igreja Mananciais e líder do Mi-
nistério Faz Chover. É considerado um dos 
cantores evangélicos de grande sucesso a ní-
vel nacional. Dentre seus maiores sucessos, 
se destacam “Acalma Meu Coração”, “Uma 
Nova História” e “Faz Chover”. Segundo o 
Pastor Fábio, “Lins completará 99 anos e es-
tamos rumo ao centenário, não poderíamos 
estar mais felizes em comemorar esta data 
tão importante com um cantor tão conhecido 
e um verdadeiro adorador”.

Para o Presidente do Conselho de Pas-
tores, o objetivo do evento é reunir todo o 
povo evangélico e os demais para que juntos, 
possam adorar e ouvir a palavra de Deus. A 
Casa da Cultura está localizada na Avenida 
José da Conceição, 111. Para mais informa-
ções, ligue no (14) 3522-3032 ou para o Pas-
tor Fábio, por meio do número (14) 99723-
9239 e o Pastor Paulo Marcílio por meio do 
número (14) 98117-7844.

Gol Linhas Aéreas, empresa de aviação comercial 
estuda implantação de unidade no Aeroporto 

Internacional Dario Guarita em Araçatuba.

A Prefeitura de Araçatuba recebeu re-
presentação massiva de setores da socieda-
de em reunião, com intuito de simbolizar 
potencial de demanda de usuários à Gol Li-
nhas Aéreas, empresa de aviação comercial 
que estuda implantação de unidade no Ae-
roporto Internacional Dario Guarita.

Mobilização para fomentar engajamen-
to regional iniciada pelo prefeito Dilador 
Borges e pelo secretário municipal Marcelo 
Mazzei, a campanha provocou prefeitos de 
43 municípios da região de Araçatuba, em-
presários, representantes de associações do 
comércio, do agronegócio, indústria, turis-
mo, tecnologia e universidades, que lotaram 
o auditório do Paço Municipal e parte dos 
corredores adjacentes.

“Esse encontro traz a união, que fortifica 
esse desejo. Estamos imbuídos do mesmo 
desejo. Ninguém faz investimentos onde 
não dá retorno. Aqui em Araçatuba e em 
nossa região temos todo o potencial para 
abrigar mais uma empresa aérea, algo que 
desencadeará desenvolvimento em outros 

tantos setores, como rede hoteleira e gera-
ção de empregos e renda”, considera o pre-
feito Dilador Borges.

O secretário municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Relações do Trabalho, 
Marcelo Mazzei, fez a introdução do encon-
tro, trazendo panorama atualizado de Ara-
çatuba, potenciais econômicos que a cidade 
oferece através da tabelas e mapa, destacan-
do o posicionamento da cidade com relação 
a hidrovia, rodovias, gasoduto e ferrovia.

Dentre outras informações, foi destaca-
do o potencial quantitativo de passageiros 
que já viajam de Araçatuba a São Paulo, a 
negócios e serviços, totalizando quase 350 
mil pessoas, mensurando suas entidades re-
presentativas e meios de locomoção dispo-
níveis, que atualmente são apenas carros e 
ônibus.

Fizeram parte da mesa de autoridades 
o prefeito Dilador Borges, a vice-prefeita 
Edna Flor, o secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico e Relações do 
Trabalho, Desenvolvimento Agroindustrial 

e de Turismo, Marcelo Mazzei, a presidente 
da Câmara Municipal, Tieza Lemos Mar-
ques, o prefeito de Braúna, Flávio Giussa-
ni, que também é presidente da Associação 
dos Municípios da 9ª Região do Noroeste 
Paulista (AMNOP), o juiz diretor da 2ª RAJ 
(Região Administrativa Judiciária), Emer-
son Sumariva Jr., o diretor do Fórum de 
Araçatuba, Fernando Sanches Batagelo, e o 
presidente do Siran (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste), Fabio Brancato.

A reunião foi sequência da viagem do 
prefeito Dilador Borges e equipe a São 
Paulo, para encontro com membros da em-
presa Gol Linhas Aéreas e outras autorida-
des, apresentando Araçatuba e região para 
a companhia. Segundo Mazzei, a empresa 
demonstrou, naquela oportunidade, bastante 
impressionada e as tratativas tinham ritmo 
acelerado.

Edna Flor valorizou a importância so-
cioeconômica da esperada vinda da empre-
sa e do empenho dos setores da sociedade 
e da região. “É claro que falamos de quali-
dade de serviços, de salto econômico e pro-
jeção nacional e mundial da nossa cidade 
e da nossa região com mais esse segmento 
de transporte, mas não podemos deixar de 
enxergar, também, a criação de empregos, 
a qualificação profissional e a variedade de 
sonhos e energias que vão atingir toda a po-
pulação”.

“Hoje tivemos mais uma mostra de 
quanto Araçatuba e região podem e querem 
mostrar suas forças! Estamos muito gratos 
pela presença dos setores da sociedade em 
peso, nessa reunião que chama a Gol Linhas 
Aéreas a abrir sua unidade aqui em nossa 
cidade. O demonstrativo de dados do se-
cretário Mazzei falou do potencial de nossa 
população e mereceu todo o aplauso que re-
cebeu, bem como os depoimentos e votos de 
sucesso, de todos que se manifestaram em 
apoio ao nosso empenho de mostrar Araça-
tuba e Região  ao Brasil e ao Mundo”, fina-
liza o prefeito Dilador Borges.
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Reforma da Previdência 
afastará os mais jovens do 

direito à aposentadoria.

O desemprego no Brasil As dificuldades 
de ingressar no mercado de trabalho formal 
adicionadas à pouca idade e ao grau de ro-
tatividade no emprego fazem da “reforma” 
da Previdência, apresentada pelo governo 
de Jair Bolsonaro (PSL), uma penalidade 
também para os mais jovens, como avalia 
o economista e mestre em Economia Políti-
ca pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP) Marcos Henrique do 
Espírito Santo.

Em entrevista o economista explica que 
essa parcela da população será afastada do 
sistema previdenciários devido a fatores 
como a perspectiva de concessão do bene-
fício integral somente depois de 40 anos 
de contribuição, desconsiderando que os 
jovens trabalham de forma informal desde 
cedo e não têm como comprovar esse víncu-

Dicas sobre Direitos do 
Trabalhador - Parte 5

1-) O empregado simplesmente sumiu. 
O empregador pode se livrar das suas obri-
gações e efetuar o pagamento das verbas 
desse empregado?

Pode sim! Nesse caso, o Empregador 
deverá procurar um advogado para entrar 
com uma Ação de Consignação em Paga-
mento perante a justiça do trabalho. Dessa 
forma, o pagamento será feito em juízo e o 
Empregador se livrará de todos os encargos 
referentes aquele Empregado.

Art. 335. A consignação tem lugar: II – 
se o credor não for, nem mandar receber a 
coisa no lugar, tempo e condição devidos 
Artigo, 335, II, CC/2002

2-) Quando se configura o Trabalho 
Noturno? Qual é o adicional devido pelo 
Empregador?

Para os empregados urbanos, caracte-
riza-se como trabalho noturno as atividades 
praticadas das 22h de um dia até ás  05h do 
dia seguinte.

A hora noturna deve ter um adicional de, 
no mínimo, 20% em relação a hora diurna.

Art. 73. Salvo nos casos de revezamento 
semanal ou quinzenal, o trabalho noturno 
terá remuneração superior a do diurno e, 
para esse efeito, sua remuneração terá um 
acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo 
menos, sobre a hora diurna. § 2º Considera-

-se noturno, para os efeitos deste artigo, o 
trabalho executado entre as 22 horas de 
um dia e as 5 horas do dia seguinte Artigo 
73, caput e § 2º

3-) Trabalhadores rurais têm direito 
ao Adicional Noturno? Qual o valor do 
adicional?

Sim. Mas no caso dos trabalhadores 
rurais os horários são diferentes.

Para os que trabalham com a pecuária, 
o período noturno é de 20h às 04h do dia 
seguinte.

Para os que trabalham com a agricul-
tura, o período noturno é de 21h às 05h do 
dia seguinte.

Diferentemente dos trabalhadores ur-
banos, o adicional noturno dos trabalha-
dores rurais corresponde a 25% sobre a 
remuneração normal.

Art. 7º – Para os efeitos desta Lei, 
considera-se trabalho noturno o executado 
entre as vinte e uma horas de um dia e as 
cinco horas do dia seguinte, na lavoura, e 
entre as vinte horas de um dia e as quatro 
horas do dia seguinte, na atividade pecu-
ária. Parágrafo único. Todo trabalho no-
turno será acrescido de 25% (vinte e cinco 
por cento) sobre a remuneração normal. 
Artigo 7º caput, parágrafo único. Lei do 
Trabalhador Rural

Aqui a gente descomplica tudo 
sobre o Direito do trabalho com 

dicas rápidas para você.

lo. “Quando a gente fala ‘jovem’, pensamos 
em alguém com 18 anos trabalhando, mas 
o Brasil é um país desigual e perverso, as 
pessoas entram no mercado de trabalho com 
11, 12, 13 anos”, adverte Marcos Henrique 
à repórter Beatriz Drague Ramos.

Outros pontos da “reforma” da Previ-
dência também são vistos com desconfian-
ça por quem acaba de ingressar no mercado 
de trabalho, como o cabeleireiro Matheus 
Flausino da Silva que, aos 24 anos, é um 
trabalhador autônomo e teme que a com-
binação da proposta com a “reforma” tra-
balhista aprovada no governo Michel Te-
mer aprofunde as desigualdades sociais. 
“Infelizmente o povo vai pagar por tudo 
isso (...) acho que esse é um impacto, não 
vamos poder nos assegurar de alguns direi-
tos”, afirma.

‘Reforma’ de Bolsonaro corta abono do 
PIS/Pasep de 23 milhões de trabalhadores.

As mudanças pretendidas pelo governo 
de Jair Bolsonaro (PSL) nas aposentadorias 
dos trabalhadores, reunidas na Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, tra-
zem outros prejuízos aos trabalhadores de 
baixa renda. Apresentado na semana passada 
ao Congresso, o projeto de “reforma” da Pre-
vidência, vai restringir o pagamento do abo-
no salarial, benefício destinado aos trabalha-
res que têm carteira assinada e baixa renda.

Hoje esse benefício – originário do PIS/
Pasep – é pago anualmente aos trabalhado-
res que recebem até dois salários mínimos 
por mês. Mas pela proposta será pago so-
mente a quem ganha até um salário míni-
mo. O resultado será que 23,4 milhões de 
trabalhadores devem perder o benefício 
anual, correspondente ao valor de um sa-
lário mínimo, atualmente em R$ 998. Em 
outras palavras, ao promover essa mudança, 
o governo elimina o abono para 91,5% do 
total de pessoas que podem recebê-lo. Essas 
informações foram apresentadas hoje pela 
economista e especialista em dívida pública 
Maria Lúcia Fattorelli, ao participar de de-
bate sobre o tema na Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais.

O seminário versou também sobre re-
forma administrativa e a renegociação da 

dívida dos estados. Maria Lúcia comentou 
sobre a relação entre as mudanças que o go-
verno pretende na Previdência, sem tocar no 
sistema da dívida do país, que usa dinheiro 
público para alimentar os mecanismos de 
remuneração da dívida, com as taxas de ju-
ros reais mais altas do mundo.

Em sua exposição, Maria Lúcia também 

mostrou que a PEC prevê a segregação con-
tábil do orçamento da seguridade social nas 
ações de saúde, previdência e assistência 
social, preservado o caráter contributivo da 
previdência social. “Ou seja, isto pode lega-
lizar a fabricação do déficit da Previdência, 
omitindo-se as receitas da seguridade so-
cial”, afirmou.
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ÁRIES (21.03 A 20.04)
Prepare-se para uma atra-
ção de tirar o fôlego, miga! 
Mas tome cuidado para não 
se interessar por gente com-
prometida. E tem mais coisa 

boa: Marte e Vênus vão realçar sua simpatia 
e carisma, garantindo que vai ter muito crush 
novo na sua horta. 

TOURO (21.04 A 20.05) 
Os primeiros dias de março 
prometem ser animados para 
a paquera! Mas tome cui-
dado para não se enganar e 
criar expectativa com a pes-

soa errada. Se já namora, a fase será feliz e 
cheia de sintonia. Sua família vai disputar sua 
companhia e vai ser difícil escolher.

GÊMEOS (21.05 A 20.06) 
Tá a fim de um romance, ge-
miniana? Então, Vênus está 
ao seu lado e indica que o 
caminho está top para entrar 
em um lance sério. Grandes 

chances de conhecer alguém que tem tudo a 
ver com você!  

CÂNCER (21.06 A 21.07) 
Em março, seu destino é 
conquistar. E uma paixão 
avassaladora deve surgir 
para mexer com seu cora-
ção. Mas tenha cuidado para 

não se iludir com alguém da sua turma de ami-
gos. Cuidado com os mal-entendidos a partir 
do dia 6. 

LEÃO (22.07 A 22.08)
Seus encantos estarão acen-
tuados pelos Astros, mas 
é melhor ter cuidado com 
lances descompromissados 
– assim você evita se iludir. 

Se já namora, conte com muita sintonia com 
quem ama. As coisas em casa estarão muito 
animadas!

VIRGEM (23.08 A 22.09)
Seu interesse por pessoas 
mais velhas poderá crescer 
na paquera. Inclusive, gran-
des chances de começar um 
relacionamento na época do 

Carnaval. Se já namora, a fase de 6 a 28 pode 
ser um pouco difícil. Tenha paciência! Você 
estará toda amorosa e solidária, e deverá mos-
trar isso dentro de casa. 

LIBRA (23.09 A 22.10) 
Você estará mais char-
mosa do que nunca e isso 
fará com quem ganhe o 
crush logo nas primeiras 
conversas. Na paquera, a 

atração física será essencial para que você se 
interesse por alguém. Se namora, evite a pos-
sessividade. 

ESCORPIÃO (23.10 A 21.11) 
Mês perfeito para conquis-
tar: você estará mais sedu-
tora do que nunca e brilhará 
em passeios e rolês. Mas 
tenha cuidado com fofocas 

sobre o crush, elas podem atrapalhar o lance. 
Novidades e mudanças na família devem sur-
gir. Cuidado para não se estressar em casa!

SAGITÁRIO (22.11 A 21.12) 
Com a simpatia em alta e 
boa lábia, você vai poder 
conquistar quem desejar. Se 
namora, fique atenta logo 
após o Carnaval, pois alguns 

assuntos antigos podem voltar a incomodar seu 
relacionamento. 

CAPRICÓRNIO (22.12 A 20.01) 
Urano promete surpresas 
incríveis para o seu signo, 
miga! Tudo indica que este 
mês é propício para começar 
algo mais sério. Fique ligada 

em passeios, pode surgir alguém que tem tudo 
a ver com você. Fase top para se relacionar 
com quem ama e fazer novas amizades. 

AQUÁRIO (21.01 A 19.02) 
Vênus estará ao seu lado 
neste mês e revela que exis-
tem grandes chances de você 
encontrar a pessoa dos seus 
sonhos. Yey! Tenha cuidado 

com as suas reações para não acabar tendo 
problemas com quem gosta. 

PEIXES (20.02 A 20.03) 
Vênus avisa que alguns cha-
teações no amor podem ro-
lar no começo do mês, mas 
você terá a ajuda de outros 
planetas para superar os pro-

blemas. Se está em um lance sério, talvez pre-
cise encarar conversas sérias. Você vai querer 
deixar seu cantinho em casa do jeito que gos-
ta. Conte com o apoio e a lealdade dos amigos.

Após rixa, Juliana Paes será 
tia de Paolla Oliveira em 
nova novela da Globo.

A produção para a próxima novela da faixa das 21h 
da Rede Globo, A Dona do Pedaço, de autoria de Walcyr 
Carrasco, está a todo vapor e contará com Juliana Paes 
e Paolla Oliveira trabalhando juntas mais uma vez. As 
atrizes participaram juntas de A Força do Querer, de 
Gloria Perez, quando Juliana interpretou Bibi Perigosa 
e Paolla a policial Jeiza. Na época, as duas haviam es 
estranhado devido ao Troféu do Melhores do Ano do 
Domingão do Faustão.

Paolla levou a melhor e foi para a casa com o tro-
féu e Juliana não escondeu de ninguém a sua decepção 
por não ter sido premiada e desabafou em suas redes 

sociais. Após o ocorrido, as duas evitaram se encontrar 
em eventos. No entanto, se a rixa existir mesmo, elas 
terão que deixar de lado. Na trama de Walcyr Carras-
co, segundo informação da colunista Patricia Kogut, 
Juliana interpretará Maria, uma moça do Espírito San-
to que irá se mudar para São Paulo. Lá, ela começará 
a produzir bolos e se transformará em uma empresária 
de sucesso.

Maeve Jinkings será irmã mais velha de Juliana e 
terá duas filhas que serão separadas ainda crianças. Na 
fase adulta, elas serão interpretadas por Paolla Oliveira 
e Nathalia Dil.

Nova novela das seis, Órfãos 
da Terra apostará no “quem 
matou?” e levará mistério 

até o último capítulo.

sociais. Após o ocorrido, as duas evitaram se en-
contrar em eventos. No entanto, se a rixa existir mes-
mo, elas terão que deixar de lado. Na trama de Walcyr 
Carrasco, segundo informação da colunista Patricia 
Kogut, Juliana interpretará Maria, uma moça do Es-
pírito Santo que irá se mudar para São Paulo. Lá, ela 

começará a produzir bolos e se transformará em uma 
empresária de sucesso.

Maeve Jinkings será irmã mais velha de Juliana e 
terá duas filhas que serão separadas ainda crianças. Na 
fase adulta, elas serão interpretadas por Paolla Oliveira 
e Nathalia Dil.



Março / 2019Página 9
Compre no Comércio Local, valorize sua região!



5 aplicativos para baixar músicas no celular.
DESTAK

Aplicativos para baixar músicas são essen-
ciais no celular de quase qualquer pessoa. Afinal 
de contas, o smartphone já é hoje muito mais do 
que só um dispositivo de comunicação, mas uma 
central multimídia completa. Pensando nisso, 
preparamos uma lista com os apps mais simples 
de usar para você que quer baixar músicas no ce-
lular. Confira a lista a seguir.

1. 4shared (baixe pelo Google Play)
O 4shared é um serviço de hospedagem e 

de compartilhamento de arquivos pela internet. 
Através dele, qualquer pessoa pode fazer o uplo-
ad e o download de vários arquivos das mais di-
versas extensões, incluindo música (MP3 ou ou-
tros formatos), filmes, documentos e programas.

2. Palco MP3 (baixe pelo Google Play)
O Palco MP3 é um dos aplicativos mais 

baixados e populares do Brasil. O app ofere-
ce milhares de músicas de centenas de artistas 
e os mais diversos gêneros pela internet. Tudo 
disponível por streaming, para ouvir pelo Wi-Fi 
ou 3G/4G, e também por download, para ouvir 
offline.

3. Google Play Música (baixe pelo Google Play)
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O Google Play Música é o serviço oficial de 
download de músicas do Google. O aplicativo já 
vem pré-instalado em aparelhos Android, mas 
também possui versões para iOS e PC. Ele conta 
com mais de 40 milhões de músicas, e muitas 
delas podem ser compradas e baixadas mesmo 
por quem não é assinante do serviço.

4. Spotify (baixe pelo Google Play)
O Spotify é o mais conhecido aplicativo de 

streaming de músicas. O app pode ser utilizado 
de forma gratuita, com funções limitadas e inser-
ções de anúncios. Mas é só na versão Premium 
que você pode fazer download de músicas, pa-
gando a partir de R$ 16,90 ao mês por todo o 
acervo e outros recursos (estudantes pagam 
meia).

5. Deezer (baixe pelo Google Play)
O Deezer é mais um dos principais aplicati-

vos de streaming de música do mundo, especial-
mente popular no Brasil. O aplicativo, além de 
oferecer o download na versão paga (que custa 
a partir de R$ 16,90, com descontos para clien-
tes da TIM e universitários), também possui um 
player próprio de música que permite executar 
arquivos baixados de outras fontes.

Nubia revela ‘celular de pulso’ com 
tela flexível; saiba do que ele é capaz.
A MWC 2019 está marcada por ideias meio 

estranhas. Talvez uma das mais curiosas venha 
da Nubia, a marca de celulares chinesa que é par-
te da ZTE. Em vez de adotar o design de celular 
flexível que vimos em aparelhos como o Gala-
xy Fold da Samsung e o Mate X da Huawei, a 
empresa optou por criar um smartphone que se 
dobra ao redor do punho, como um smartwatch.

Chamado de Nubia Alpha, o aparelho tem 
uma tela flexível de 4,01 polegadas com uma re-
solução de 960 x 192, o que equivale a 5:1 (ou 
45:9 dependendo de como você quiser analisar a 
proporção), acompanhado de uma bateria de ape-
nas 500 mAh, tirando vantagem do processador 
Snapdragon Wear 2100, voltado para tecnologia 
vestível.

O dispositivo vem em duas versões: uma 
delas conta com conectividade Bluetooth, o que 
significa que depende do pareamento com um 
celular para que todas as suas funções estejam 
ativadas. A outra conta com 4G por meio de um 
eSIM, o que permite que ele seja usado, de fato, 
como um celular de pulso.

Em muitas das funções, o Alpha se asse-
melha a um smartwatch comum, contando, por 
exemplo, com aplicativos de monitoramento de 
sono, acompanhamento de saúde e exercícios. 
Uma das coisas que o faz ser diferente de um 
smartwatch comum é o fato de que ele conta com 
uma câmera de 5 megapixels que permite fazer 
fotos e vídeos.

Outras capacidades do Alpha que o diferem 
de um smartwatch convencional é a possibilida-
de de assistir a vídeos em sua tela, mas o usuário 
precisa estar preparado para lidar com boa parte 
da tela exibindo apenas a cor preta, devido à pro-
porção pouco usual do display. Além disso, tam-
bém é possível digitar mensagens em aplicativos 
como o WeChat, muito popular na China, mas 
é necessário estar familiarizado com um teclado 
T9 ou ditar o conteúdo por voz.

A Nubia não divulgou data de lançamento ou 
preço para o Alpha, mas garante que não se trata 
de um conceito. É esperar para ver.

Fabricante brasileira 
lança relógio Android 

que funciona como 
celular

Smartwatch Locke aceita cartão SIM, 
fazendo que funcione como um celular 

independente.

fabricante brasileira de relógios Lo-
cke entrou na onda dos gadgets de vestir e 
anunciou nesta quarta-feira o seu primeiro 
aparelho inteligente. O Smartwatch Locke 
tem tela de 1,54 polegadas touchscreen, roda 
Android e tem como principal diferencial a 
compatibilidade com cartão SIM, funcionan-
do efetivamente como um celular.

“Nosso grande diferencial é o fato do re-
lógio aceitar o chip de celular. Isso permite 
que ele funcione de forma totalmente inde-
pendente, dando mais autonomia ao usuá-
rio”, afirma em nota Abir Magid, diretor de 
marketing da Locke.

Os dois principais aparelhos no merca-
do atualmente - o SmartWatch 2, da Sony, 
e o Galaxy Gear, da Samsung - funcionam 
basicamente conectados via Bluetooth a um 
smartphone Android, funcionando como 
uma segunda tela . 

O aparelho tem processador dual-core 
de 1.2 GHz, 512 MB de memória RAM e 
roda Android 4.0. O relógio tem conectivi-
dade 3G, Wi-Fi e Bluetooth, 4 GB de arma-
zenamento interno, que pode ser expandido 
por cartão microSD.

O aparelho ainda possui alto-falantes e 
microfone embutidos, permitindo fazer e 
receber chamadas sem precisar de fones de 
ouvido.

O aparelho tem tem dimensões de 42 x 
47 x 13 milímetros, pesa 120 gramas e tem 
uma bateria de 400 mAh. A empresa não 
informou qual a autonomia de energia do 
aparelho. Ele está em pré-venda no site da 
marca por R$ 999.
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Pesquisa revela que 536 mulheres foram 
agredidas por hora em 2018.

Um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública aponta que 536 mulheres 
foram vítimas de agressão física a cada hora no 
último ano no Brasil. A pesquisa “Visível e In-
visível - A Vitimização de Mulheres no Brasil, 
divulgada nesta terça-feira (26), revela também 
que a maioria das vítimas (52%) de violência do-
méstica não buscou apoio de famílias, amigos ou 
autoridades após sofrer a violencia. 

A pesquisadora do fórum, Cristina Neme, 
afirma que apesar dos avanços na legislação, os 
índices de violência contra a mulher permane-
cem altos. “O país avançou na legislação, há uma 
história de avanços, apesar dos retrocessos. No 
entanto, o padrão da vitimização ainda é alto”, 
diz a especialista. De acordo com o estudo, 12,5 
milhões de mulheres sofreram ofensas verbais, 
como insulto, humilhação ou xingamento, 4,6 
milhões (nove por minuto) foram tocadas ou 
agredidas fisicamente por motivos sexuais. E 1,6 
milhão (três por minuto) sofreram tentativas de 
espancamentos ou estrangulamento.

Na grande maioria dos casos, o perigo está 
dentro de casa. A análise de especialistas sobre 
mulheres vítimas de violência doméstica é en-

dossada pelos números. O estudo aponta que 
76,4% das mulheres que sofreram violência afir-
mam que o agressor era alguém conhecido. “A 
pesquisa confirma que os agressores estão no ci-
clo familiar, os estudos da área de saúde também 
mostram isso. Esse é um padrão de comporta-

mento de pessoas conhecidas, que têm intimida-
de com as vítimas.”

O número revela um crescimento de 25% em 
relação ao ano de 2016, quando 61,2% das mu-
lheres afirmaram conhecer o agressor. Em 23,8% 
dos casos, o agressor é o cônjuge, companheiro 

Proposta de Bolsonaro para a Previdência 
prejudica mais mulheres do que os homens.

“As mulheres serão as mais prejudicadas 
com a reforma da Previdência se a proposta apre-
sentada nesta quarta-feira (20) por Jair Bolsonaro 
(PSL/RJ) for aprovada pelo Congresso Nacio-
nal.” A afirmação é da professora de Economia 
e Relações do Trabalho do Centro de Estudos 
Sindicais e de Economia do Trabalho da Univer-
sidade Estadual de Campinas (Cesit-Unicamp) 
Marilane Teixeira.

Pelas regras atuais, explica a professora, uma 
mulher de 55 anos e com 25 anos de contribuição 
teria de trabalhar mais cinco anos para se apo-
sentar por idade e conseguir receber o benefício 
integral. Ou seja, estaria aposentada aos 60 anos 
e com 30 anos de contribuição. Já pelas regras 
de transição propostas por Bolsonaro, que quer 
implementar a idade mínima de 62 anos para as 
mulheres, essa mesma mulher terá de trabalhar 
mais sete anos (55+7 = 62) para se aposentar por 
idade. Ainda assim, ela só chegaria a 32 anos de 
contribuição (25+7 = 32) e não se aposentaria 
com o benefício integral, que, pelas novas regras, 
vai exigir, no mínimo, 40 anos de contribuição.

Dessa forma, o benefício será de apenas 60% 
a quem atingir 20 anos de contribuição e sobe 2% 
por ano de contribuição que exceder esse tem-

po mínimo exigido na proposta de reforma, até 
chegar a 100% com 40 anos de contribuição. No 
caso da trabalhadora, a conta resultaria em um 

benefício de apenas 84% do valor a que ela teria 
direito pela regra atual. Ou seja, 60% correspon-
dentes aos 20 anos mais 24% referentes aos 12 

ou namorado, em 21,1% das ocorrências quem 
violenta a vítima são os vizinhos e em 15,2% dos 
registros o agressor é o ex-cônjuge, ex-compa-
nheiro ou ex-namorado. 

Dificuldade em notificar e denunciar
Apesar do elevado número de casos de vio-

lências contra a mulher, as vítimas ainda en-
frentam dificuldades para denunciar os casos. 
Apenas 10,3% procurou uma delegacia especia-
lizada, 8% buscou uma delegacia comum, 15% 
procurou ajuda da família e 52% não fez nada. 
Os números mostram também que 42% das 
agressões ocorrem em casa, 29% nas ruas, 8% 
na internet, 8% no trabalho e 3% no bar ou em 
baladas. A dificuldade em se notificar é, segun-
do Cristina, um problema que persiste ao lon-
go dos anos. “Desde os casos menos graves até 
os mais graves, agressões com o uso de armas. 
Menos de 20% das vítimas buscam as delega-
cias”, diz. “É preciso implementar a legislação 
e ampliar o atendimento de proteção: desde o 
encaminhamento às assistências de saúde, ga-
rantia de abrigos até a garantia das medidas pro-
tetivas na Justiça.”

anos a mais que ela contribuiu para poder se apo-
sentar aos 62 anos de idade.

“A mulher na faixa etária dos 55 anos ou 
menos será a mais prejudicada. Se ela quiser se 
aposentar com benefício integral, terá de traba-
lhar mais sete anos e continuar a contribuir por 
mais dez. Ou seja, somente aos 70 anos de idade 
ela se aposentaria com salário integral”, afirma 
Marilane Teixeira. Já para um homem com 30 
anos de contribuição e 60 anos de idade, pelas 
regras atuais, faltam os mesmos cinco anos para 
se aposentar por idade e tempo de contribuição. 
Ou seja, ele se aposenta aos 65 anos de idade e 
35 de contribuição com benefício integral. Pelas 
mudanças feitas por Bolsonaro, esse homem para 
se aposentar com o benefício integral terá de tra-
balhar somente mais cinco anos para somar os 40 
anos obrigatórios, já que as regras de idade não 
mudaram para ele.

“As mulheres abaixo de 56 anos serão as 
mais prejudicadas com a reforma da Previdência 
de Bolsonaro. Ao longo da vida, elas já são as 
que se aposentam por idade porque não conse-
guem atingir o tempo de contribuição mínimo 
que hoje é de 15 anos, imagine agora com a exi-
gência de 20”, critica a economista.
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Cigarro: conheça os riscos do 
tabagismo e apague essa ideia.

VIVER BEM

O Histórico do Tabaco, surgiu apro-
ximadamente á 1000 a.c com rituais in-
dígenas na América Central e no Brasil 
através de tribos Tupi Guarani. Suas fo-
lhas foram comercializadas sob a forma 
de fumo para cachimbo, rapé, tabaco para 
mascar e charuto. No século XIX iniciou 
a industrialização sob a forma de cigarro, 
tornando – se um dos maiores malefícios 
para a humanidade. 

O tabagismo é considerado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) a principal 
causa de morte evitável em todo o mundo. 
A OMS estima que 40% da população mun-
dial adulta, isto é, 2,8 bilhões de pessoas 
(entre as quais 200 milhões de mulheres), 
sejam fumantes. Pesquisas comprovam que 
aproximadamente 47% de toda a população 
masculina e 12% da população feminina no 
mundo fumam. Enquanto nos países em de-
senvolvimento os fumantes constituem 48% 
da população masculina e 7% da população 
feminina, nos países desenvolvidos a parti-
cipação das mulheres mais do que triplica: 
42% dos homens e 24% das mulheres têm o 
comportamento de fumar. 

O total de mortes devido ao uso do ta-
baco atingiu a cifra de 4,9 milhões de mor-
tes anuais, o que corresponde a mais de 10 

mil mortes por dia. Caso as atuais tendên-
cias de expansão do seu consumo sejam 
mantidas, esses números aumentarão para 
10 milhões de mortes anuais por volta do 
ano 2030, sendo metade delas em indivídu-
os em idade produtiva (entre 35 e 69 anos) 
(WHO, 2003).

O INCA ( Instituto Nacional do Câncer 
) desenvolve papel importante como Cen-
tro Colaborador da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para o Programa “Tabaco 
ou Saúde” na América Latina, cujo objeti-
vo é estimular e apoiar políticas e ativida-
des controle do tabagismo nessa região, e 
no apoio à elaboração da Convenção para 
o Controle do Tabaco, idealizada pela OMS 
para estabelecer padrões de controle do ta-
bagismo em todo o mundo.

Para intervir nesta realidade a Unimed 
de Marília com o objetivo de reduzir a pre-
valência de morbimortalidade por doenças 
associadas ao cigarro, com o cuidado inte-
gral ao ser humano, oferece aos seus benefi-
ciários o Programa Combate ao Tabagismo. 

O Programa é desenvolvido por uma equipe 
multiprofissional (médico, psicólogo, nutri-
cionista e enfermeiro) e ainda composta por 
outros profissionais comprometidos com o 
tema, incluindo as ações que são lideradas 
pela psicóloga Vanessa Lopes Custódio 
Beiro sob a supervisão do médico Drº Ivan 
de Melo Araújo.

Cada grupo tem duração de seis meses, 
com encontros semanais, sempre no mesmo 
dia da semana e horário, sendo que cada 
encontro dura aproximadamente 1 h a 1 h 
30min. Os objetivos gerais do programa 
são: motivar os tabagistas à reflexão quan-
to aos malefícios do tabaco, propiciar fer-
ramentas que facilitem ao usuário deixar o 
vício, suprimindo sua dependência física 
e psicológica, incentivar a participação no 
programa e ajudar os participantes a dei-
xarem de fumar, fornecendo-lhes as infor-
mações e estratégias necessárias para dire-
cionar seus próprios esforços neste sentido. 
Para participar ligar para o telefone 2105-
8191, informar seu nome e outros dados que 
serão solicitados.

O tabagismo é reconhecido como uma 
doença epidêmica que causa dependência 
física, psicológica e comportamental seme-
lhante ao que ocorre com o uso de outras 
drogas como álcool, cocaína e heroína. A de-
pendência ocorre pela presença da nicotina 
nos produtos à base de tabaco, obrigando os 
fumantes a inalarem mais de 4.720 substân-
cias tóxicas, como: monóxido de carbono, 
amônia, cetonas, formaldeído, acetaldeído, 
acroleína, além de 43 substâncias cancerí-
genas, sendo as principais: arsênio, níquel, 
benzopireno, cádmio, chumbo, resíduos de 
agrotóxicos e substâncias radioativas.

A nicotina presente no cigarro, por 
exemplo, ao ser inalado produz alterações 
no Sistema Nervoso Central, modificando 
assim o estado emocional e comportamen-
tal dos indivíduos, da mesma forma como 
ocorre com a cocaína, heroína e álcool. De-
pois que a nicotina atinge o cérebro, entre 
7 a 19 segundos, libera várias substâncias 
(neurotransmissores) que são responsáveis 
por estimular a sensação de prazer que 
o fumante tem ao fumar. Com a inalação 
contínua da nicotina, o cérebro se adapta e 
passa a precisar de doses cada vez maiores 
para manter o mesmo nível de satisfação 
que tinha no início. Esse efeito é chamado 

de “tolerância à droga”. Com o passar do 
tempo, o fumante passa a ter necessidade 
de consumir cada vez mais cigarros. Com 
a dependência, cresce também o risco de se 
contrair doenças crônicas não transmissí-
veis, que podem levar à invalidez e à morte.

Ainda com dados da OMS o tabagismo 
além da principal causa de morte evitável 
em todo o mundo, é o responsável por 63% 
dos óbitos relacionados às doenças crônicas 
não transmissíveis. Dessas, o tabagismo é 
responsável por 85% das mortes por doença 
pulmonar crônica (bronquite e enfisema), 
30% por diversos tipos de câncer (pulmão, 

boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, 
rim, bexiga, colo de útero, estômago e fíga-
do), 25% por doença coronariana (angina e 
infarto) e 25% por doenças cerebrovascula-
res (acidente vascular cerebral).

Além de estar associado às doenças crô-
nicas não transmissíveis, o tabagismo tam-
bém é um fator importante de risco para o 
desenvolvimento de outras doenças, tais 
como – tuberculose, infecções respiratórias, 
úlcera gastrintestinal, impotência sexual, in-
fertilidade em mulheres e homens, osteopo-
rose, catarata, entre outras doenças.

Deu para assustar, não é mesmo ?!?!?
Se você é fumante, ainda está em tem-

po de abdicar desta ideia. Fica o alerta de 
que, ao parar de fumar, os primeiros dias 
sem cigarros sejam os mais difíceis, porém 
as dificuldades tendem a ser menores a cada 
dia. Com certeza você precisará de ajuda e 
para isso, a Unimed de Marília disponibi-
liza o Programa Combate ao Tabagismo. 
ligue 2105-8191 e conte com a nosso apoio. 
Para aqueles que ainda não possuem o pla-
no Unimed ou que tenha o plano de outra 
origem, também poderão participar median-
te informações através do  mesmo telefone: 
21058191.

Psicóloga Vanessa Lopes Custódio Beiro
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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) Os celulares de hoje são melhores que os computadores que a NASA tinha quando 
o homem foi pela primeira vez a lua.
02) A pessoa mais jovem a ter um filho foi Lina Medina em 1933. Com apenas cinco 
anos, sete meses e 17 dias, ela deu à luz a Gerardo.
03) 110.000 pessoas tinham mais de 100 anos em 2004...
04) 7% dos americanos acredita que Elvis está vivo. 25% dos americanos acha que 
Sherlock Holmes existiu. 25% também acreditam em fantasmas, e 10% dizem ter visto 
um.
05) Antes da Segunda Guerra, a lista telefônica de Nova Yorque tinha 22 Hitlers. De-
pois dela, não tinha mais nenhum.
06) Até 1967 o uso do LSD era permitido na California.
07)  15% das mulheres americanas mandam flores para si mesmas no dia dos namora-
dos.
08)  Para se fazer uma moeda de 1 centavo, são gastos cerca de 2,4 centavos.
09) Existem mais de 3 milhões de navios naufragados no fundo dos oceanos.
 10)  Os astronautas não lavam suas roupas no espaço. Eles jogam as roupas sujas para 
fora da nave, e ela é incinerada na volta para a Terra pelo contato com a atmosfera.

Vai! E se der medo, vai com medo mesmo.
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POLTRONA 15

Felipão aparece no top 10 
do ranking de treinadores 

mais vencedores.
O técnico do Palmeiras, 

Luiz Felipe Scolari, é o úni-
co brasileiro na lista de dez 
maiores vencedores da his-
tória, divulgada pelo jornal 
espanhol Marca nesta segun-
da-feira. O pentacampeão 
aparece com 26 conquistas na 
carreira, no quinto lugar, em-
patado com o escocês Jock 
Stein.

Quem está agora mais 
próximo do brasileiro é o es-
panhol Pep Guardiola. Após 
a conquista da Copa da Liga 
Inglesa sobre o Chelsea no 
domingo, o comandante do 
Manchester City chegou a 
seu 25º título na carreira e empatou com 
José Mourinho. O escocês Alex Ferguson 
fica na liderança, com 49 títulos.

Ferguson, que ficou eternizado pela 
sua passagem de 27 anos pelo Manchester 
United, também teve trabalhos no Saint 
Mirren e no Aberdeen, ambos da Escócia. 
Com uma carreira de 39 anos, o britânico 
aposentou-se com uma média de 1,25 títulos 
por temporada. Um dado interessante é que 
Guardiola tem uma média superior (2,27 ao 
ano) e pode ultrapassar Ferguson em apenas 
dez temporadas caso mantenha essa frequ-
ência de conquistas.

Assim como Guardiola busca Ferguson, 
Felipão também pode subir no ranking, já 
que Jock Stein, Ottmar Hitzfeld e Valeri 
Lobanowski, nomes que estão à sua frente, 

CBF divulga tabela do Brasileirão 2019.

A CBF já divulgou a tabela do Campeonato 
Brasileiro de 2019, após reunião do Conselho 
Técnico que contou com representantes dos 20 
clubes na sede da entidade, no Rio de Janeiro. 
A competição começará no dia 27 de abril e ter-
minará no dia 8 de dezembro. Atual campeão 
da Série A, o Palmeiras estreia contra o For-
taleza, que conquistou a Série B em 2018. A 

já não atuam mais como treinadores. Além 
do comandante do Palmeiras e de Guardio-
la, os treinadores presentes no ranking e que 
ainda estão na ativa, porém desempregados, 
são Arsene Wenger, Jose Mourinho e Mir-
cea Lucescu.

Confira o ranking completo:
1) Alex Ferguson (escocês) – 49 títulos
2) Mircea Lucescu (romeno) – 32 títulos
3) Valeriy Lobanovskiy (ucraniano) - 30 títulos
4) Ottmar Hitzfeld (alemão) – 28 títulos
5) Jock Stein (escocês) – 26 títulos
6) Felipão (brasileiro) – 26 títulos
7) Jose Mourinho (português) – 25 títulos
8) Pep Guardiola (espanhol) – 25 títulos
9) Giovanni Trapattoni (italiano) – 23 títulos
10) Arsene Wenger (francês) – 21 títulos

Série A de 2019 será disputada por vinte clubes 
em dois turnos. Em cada turno, todos os times 
jogarão entre si uma única vez. Os jogos do se-
gundo turno serão realizados na mesma ordem 
do primeiro, apenas com o mando de campo in-
vertido. Não há campeões por turnos, sendo de-
clarado campeão brasileiro o time que obtiver 
o maior número de pontos após as 38 rodadas. 

Ao final da competição, os seis primeiros times 
se classificam à Copa Libertadores de 2020, os 
seis clubes subsequentes se classificam à Copa 
Sul-Americana de 2020, e os quatro últimos se-
rão rebaixados para a Série B do ano seguinte.

Uma das principais novidades da edição 
deste ano será o uso do árbitro de vídeo em 
todos os 380 jogos da competição. A medida 

foi aprovada por unanimidade nesta sexta. Já 
outra proposta da CBF, a de estabelecer que só 
poderia haver uma troca de técnicos por clube 
durante o torneio, foi rejeitada pelos clubes.

Os jogos da primeira rodada são:
Grêmio x Santos

Atlético-MG x Avaí
Ceará x CSA

Palmeiras x Fortaleza
São Paulo x Botafogo
Flamengo x Cruzeiro
Fluminense x Goiás

Chapecoense x Internacional
Bahia x Corinthians

Athletico-PR x Vasco

Os jogos da última rodada são:
Cruzeiro x Palmeiras

Corinthians x Fluminense
Vasco x Chapecoense

CSA x São Paulo
Goiás x Grêmio 

Internacional x Atlético-MG 
Santos x Flamengo
Fortaleza x Bahia
Botafogo x Ceará

Avaí x Athletico-PR

Curiosidades do Futebol 
Brasileiro

1 – No hino do Atlético Mineiro tem uma 
frase que diz: “Nós somos campeões do 
gelo”. Isso é devido a uma excursão vitorio-
sa do time à Europa, onde jogou debaixo de 
neve, em 1950.

2 – Dois grandes times do Brasil se chama-
ram Palestra até o início dos anos 40: o Cru-
zeiro era chamado de Palestra de Belo Hori-
zonte, e o Palmeiras era o Palestra Itália.

3 – O clube brasileiro com o maior número 
de jogadores campeões mundiais foi o San-
tos que, nas Copas de 58, 62 e 70, teve 11 
jogadores do seu time nas seleções campeãs 
do Brasil. Com apenas 1 jogador estão Atlé-
tico Mineiro (Dario, 70), Bangu (Zózimo, 58 
e 62) e Grêmio (Everaldo, 70).

4 – O Bahia foi o primeiro clube brasileiro a 
participar da Taça Libertadores da América, 
graças à conquista da Taça Brasil, em 1959.

5 – A maior goleada que o Brasil já aplicou 
foi 14×0 em cima da Nicarágua pelos Jogos 
Pan-Americanos de 1977.

6 – O goleiro que tomou menos gols jogando 
pela Seleção Brasileira foi Leão, que, em 82 
jogos sofreu 50 gols, resultando numa média 

de 0,60 por jogo. Gilmar vem em segundo: 
98 gols em 95 partidas, com média de 1,03 
gol por partida.

7 – Só um técnico estrangeiro conseguiu a 
façanha de assumir o comando da Seleção 
Brasileira. Foi o argentino Filpo Nuñes, num 
amistoso no Mineirão, no dia 7 de setembro 
de 1965, contra o Uruguai, em que o Palmei-
ras representou o Brasil. Filpo era o técnico 
do Palmeiras e o Brasil venceu por 3×0.

8 – O Atlético Mineiro foi o único clube bra-
sileiro a derrotar a Seleção Brasileira. Isso foi 
em 1969, no Mineirão. Amauri e Dario mar-
caram para o Atlético, e Pelé para o Brasil.

9 – Se fosse possível ligar todos os verga-
lhões de ferro utilizados no Estádio do Mara-
canã, seria possível dar uma volta e meia em 
torno da Terra. O Maracanã ocupa uma área 
de 186.638 metros quadrados. A energia elé-
trica dos seus refletores daria para iluminar 
3 mil casas.

10 – O clube mais velho do Brasil, ainda em 
atividade, é o Sport Club do Rio Grande, da 
cidade de Rio Grande/RS, fundado em 19 de 
julho de 1900. A Ponte Preta de Campinas 
foi criada em 11 de agosto de 1900.



COZINHANDO COM ARTE

INGREDIENTES:
300 g de espaguete
1 cebola grande cortada em pedaços médios
1 colher (sopa) de óleo
1/2 maço pequeno de brócolis

AQUELE ABRAÇOA CIDADE ERA ASSIM...

COFFEE       SOCIETY
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1/2 maço pequeno de couve-flor
10 colheres (sopa) de molho shoyu
400 g de carne cortada em tiras
100 g de champignon
1 cenoura cortada em rodelas

Rogério Alexandre Da Graça Paula F. Chiozini

Colégio Cristo Rei no ano de 1958.

250 ml de água
1 colher (sopa) de amido de milho, 
dissolvido em 50 ml de água acelga a gosto

MODO DE PREPARO:
Cozinhe o macarrão em ponto al dente 

e reserve.
Em uma panela, adicione o azeite, a ce-

bola, a carne e refogue bem.
Adicione o molho shoyu e cozinhe por 3 

minutos em fogo médio.
Acrescente mais água, aguarde levantar 

fervura e adicione o amido de milho.
Mexa até engrossar, abaixe o fogo e adi-

cione o champignon, a couve-flor, o bróco-
lis e a cenoura.

Cozinhe por 8 minutos e acrescente, por 
último, a acelga e o macarrão.

Misture bem, acerte o sal e tampe a pa-
nela por mais 1 minuto.

Está pronto para servir!

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Yakisoba

Ana Maria Marques Paulo Silva Sensação

Elaine Fujii Márcio Magalhães Vagalume

Claudia Alves Paulo Alves


