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A Prefeitura de Rio Preto, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

e Negócios de Turismo, realiza duas 
viagens especiais no mês de maio para 
homenagear as mães. A articulação foi 
realizado com a concessionária Rumo e 

com a autorização da ANTT. Pág. 06

 Colocamos lado a lado o XPS 13, da 
Dell; o LG Gram e o Style S51 Pro, da 

Samsung. Quer saber qual deles é o 
melhor?! Vamos lá. Pág. 10

O crescimento da população de idosos 
desperta nossa atenção para a saúde desse 
grupo, bastante susceptível a quedas. No 
Brasil, cerca de 30% dos idosos caem ao 
menos uma vez ao ano. Confira detalhes e 

orientações na coluna que se preocupa com 
o seu viver bem.  Pág. 12

NOVIDADE:
Em breve o Jornal 

do Ônibus irá lançar 
programetes no canal 

You tube.

 Já consolidado como um dos melhores veiculos de comunicação em 
mídia impressa da região, o JORNAL DO ÔNIBUS DE MARÍLIA alça 

novos vôos e até o final deste mês estará lançando paulatinamente 
programetes no seu canal you tube. Lourivaldo C. Balieiro, sócio 

proprietário da empresa fala mais a respeito. Pág. 05

Prefeitura de Rio Preto 
homenageia as Mães 

com passeios no Trem 
caipira. 

NOTEBOOK :
Qual o melhor hoje no 
Brasil? Nós testamos e 

comentamos para você. 

IDOSOS:
As quedas acidentais 

podem ser prevenidas. 
Confira nesta edição 
importantes dicas a 

respeito.

ESTREIA:
A Jornalista Cristina de 

Lucchi estreia sua coluna 
aqui na versão impressa. 

  Nesta edição ela nos apresenta Santos, considerada pela revista Delta 
Finance/American Economia como a melhor cidade para se viver em 
nosso país atualmente. Confira na coluna VIAGENS E CIA. Pág. 08
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Recentemente celebramos a Páscoa. Data em 
que recordamos a ressurreição de Cristo. Ele se 
entregou à morte mesmo não tendo culpa alguma, 
por amor à toda a humanidade.

A nossa culpa e todo o nosso pecado, Ele le-
vou sobre si na cruz, trazendo o perdão das nossas 
ofensas e nos reconciliando com Deus Pai. Mas 
que ofensas, e culpa e pecados teríamos para que 
Jesus precisasse pagar esse preço?

Voltemos à história de Adão e Eva, a qual to-
dos devem ter pelo menos ouvido falar:

Deus criou o homem para ter comunhão com 
Ele, não para viver seguindo seu próprio caminho.

Deus disse a Adão, que de todo fruto das árvo-
res do jardim eles poderiam comer, mas da árvore 
da ciência do bem e do mal, essa não poderiam 
comer porque certamente morreriam. Foi justa-
mente o que aconteceu. Eles comeram desse fruto 
e a morte passou então a reinar sobre toda a hu-
manidade. Eles não morreram fisicamente naquele 
momento, mas espiritualmente, sendo separados 
da comunhão que tinham com Deus.

Quando através da nossa fé, reconhecemos o 
sacrifício de Cristo na cruz e Sua ressurreição den-
tre os mortos, e entendemos a graça como sendo 
“o querer de Deus para nossas vidas” nos aproxi-
mamos novamente de Deus.

Cristo, o segundo Adão, foi obediente em 
tudo, desfazendo então a inimizade que o primeiro 
Adão trouxe ao mundo.

Cristo nos vivificou (trouxe vida onde havia 
morte) e nos ressuscitou juntamente com Ele, para 
vivermos com Deus e para Deus. Cristo nos liber-
tou do pecado e de vivermos separados de Deus. 
Hoje somos livres! Livres para escolher viver com 
Deus e fazer cumprir a Sua vontade em nós.

Oremos: “Que a graça que nos alcan-
çou através do amor de Cristo, seja reve-
lada a todos os filhos e vivamos uma vida 
abundante e cheia da presença de Deus. 
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 UTEIS

Comunidade Evangélica Casa
de Oração Cristo Vivo

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

“Esta consumado  “Todavia, Deus, que é 
rico em misericórdia, pelo grande amor com 
que nos amou, deu-nos vida juntamente com 
Cristo, quando ainda estávamos mortos em 

transgressões — pela graça vocês são salvos.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele 
nos fez assentar nos lugares celestiais em 

Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão 
de vir, a incomparável riqueza de sua graça, 

demonstrada em sua bondade para conosco em 
Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, 
por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom 
de Deus, não por obras, para que ninguém se 

glorie.”  Efésios 2:4-9

No discurso, Bolsonaro afirma que a 
reforma acaba com os privilégios e reequi-
libra as contas do governo. Mas na prática 
não é assim. O relatório final da CPI da Pre-
vidência mostra que empresas privadas de-
vem cerca de R$ 450 bilhões à previdência, 
dentre elas a JBS, o Bradesco, Lojas Ame-
ricanas e a Vale. Estima-se que somente R$ 
175 bilhões são recuperáveis. Isto é, as em-
presas devem, dão calote e são os trabalha-
dores que pagam a conta.

No mês que passou o desemprego con-
tinuou apresentando números alarmantes 
em torno de 12,5% e  atingindo 12,7 mi-
lhões de pessoas. A reforma da previdência 
também não veio sozinha. Com a reforma 
trabalhista ficou mais difícil contribuir. O 
emprego estável é uma realidade distante 
para os brasileiros.

Como esperar a contribuição regular ao 

INSS sem o aquecimento econômico e a 
geração de empregos formais? Além disso, 
a reforma previdenciária não considera os 
empregos mais desgastantes, que agora têm 
a idade de aposentadoria e o tempo de con-
tribuição aumentados. Porém, com a inca-
pacidade do governo federal de articulação 
no Congresso, abre-se a chance de barrar o 
projeto, que viria sem duvida nenhuma da 
deixar o País em uma situção ainda mais 
travada, principalmente na área economica.

Em 2017 uma grande greve geral enga-
vetou a proposta de reforma. A mobilização 
realizada no ultimo dia 1º de maio envol-
vendo todas as centrais sindicais não che-
gou a assustar, no entanto, a articulação de 
uma greve geral poderá ser um artificio para 
a oposição que pode sim derrotá-la nova-
mente. É o mal necessário, porém a dosa-
gem está equivocada.

VIVIFICADOS EM 
CRISTO    

FLASH COM PIMENTA

Sendo o mal necessário, 
quem ganha com a reforma 

da previdência?

 “ O estado de abandono dos boxes se torna um atrativo à parte para a cidade que acaba 
de ser declarada de interesse turístico ”.



Sindicato realiza “Café da 
Manhã com Prêmios” em 

homenagem ao dia das Mães.

IN FOCO

Será realizado na próxima quinta feira 
(09), mais um grande evento do Sindicato 
Nacional dos Aposentados- regional de Ma-
rília em homenagem ao DIA DAS MÃES.

O evento acontece na sede do Sindica-
to da Alimentação, na rua Paes leme, 629 e 
terá inicio á partir das 09 horas da manhã.

Para Presidente do Sindicato Maria Emi-
lia Padovani, é mais uma oportunidade de 
estreitar os laços com os associados e pres-
tar uma homenagem as aposentadas que são 
Mães, avós e até bisavós. 

Durante o evento será oferecido o ser-
viço de aferição da pressão, testes de glice-
mia e será disponibilizada a vacina da gripe. 
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Cornetadas do dedão

Graças as parcerias realizadas, serão sortea-
dos muitos brindes ás Mães presentes. 

O Sindicato além de eventos pontuais 
como este, realiza também viagens e excur-
sões, tarde de lazer, completa assessoria ju-
rídica, palestras de auto motivação e orien-
tações financeiras e convênio médico para 
os associados.

Para participar do evento do DIA DAS 
MÃES, basta apenas ser associado ao sindi-
cato. Quem ainda não é sindicalizado, bas-
ta apenas comparecer a rua nove de julho, 
1220 - salas 601 e 603 6º andar- edificio 
marilia- falando direto com a Presidente 
Maria Emilia. 

Fundir CONSELHO DA 
HABITAÇÃO em CONSELHO 
DA CIDADE foi uma ideia 
brilhante, uma estratégia de poder 
ou mais um grande equivoco por 
volta de conhecimento em política 
e movimentos sociais???

ACIM impulsiona o “Dia das 
Mães” no comércio com 
o sorteio de 200 mil em 

prêmios aos consumidores.

Algumas lojas do comércio de Marília 
estão participando da campanha promocio-
nal desenvolvida pela Associação Comercial 
e Industrial (ACI) de Marília, com investi-
mento em mais de R$ 200 mil somente em 
prêmios que serão entregues aos consumi-
dores que efetuarem compras mínimas de 
R$ 50,00 com direito a preencher o cupom 
eletrônico, desde o dia primeiro de abril. 
A primeira grande oportunidade será agora 
com as compras no Dia das Mães lembrando 
que serão  nove meses de campanhas com 
73 prêmios envolvidos, nos sete sorteios que 
acontecerão a partir do dia 27 de maio.

O período da campanha se estenderá até 
o dia 26 de Dezembro, quando neste interva-
lo, serão realizados sete sorteios com distri-
buição dos prêmios nos dias: 27 de Maio, 24 
de Junho, 29 de Julho, 26 de Agosto, 30 de 
Setembro, 25 de Novembro e 26 de Dezem-
bro.  As campanhas  servirão para estimular 
as vendas no varejo, principalmente com a 

existência de expectativa positiva para o ano 
de 2019 pois, o comércio começa a mostrar 
sinais de crescimento e isso deve prevalecer.

Dos prêmios elencados estão: 16 apa-
relhos smarthphones; um automóvel; cinco 
hoverboard; e três motocicletas, além dos 
48 vales compras no valor de R$ 500,00, 
cada. Para participar será preciso seguir os 
4 passos para o preenchimento eletrônico 
da campanha: 1 – Baixar o APP “Clube do 
Associado”; 2 Selecionar “perfil” e preen-
cher os dados uma única vez; 3 – Selecio-
nar “Campanha de Prêmios” e preencher os 
dados; e 4 – Clicar no ícone “Foto” e enviar 
uma foto do documento fiscal e finalizar 
em “Salvar”. A expectativa e de alavancar 
o movimento, afinal, os meses de Maio, 
Junho, Agosto, Outubro, Novembro e De-
zembro são considerados os mais fortes por 
causa das comemorações do: Dia das Mães, 
Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das 
Crianças, Black Friday e Natal.

A exemplo de Tupã, Marília 
poderá ter candidata a Prefeita 
com condições de obter uma boa 
votação???

Já tem diretório de partido 
da terrinha sendo negociado 
diretamente em São Paulo e 
Brasília???

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

Após o “bola fora” do reajuste 
de salários dos vereadores, 
como anda a popularidade dos 
autores???



PRIMEIRA PARADA

MODA PEGANDO: Cidades aprovam projetos de 
lei que permite animais domésticos em ônibus.
Parece que o dia dos “Taxi-dog’s e cat’s” 

também está com os dias contados. O trans-
porte de Animais em ônibus municipais co-
meça a virar moda em algumas cidades e, 
com respaldo de lei. A reivindicação é uma 
luta de diversas ONG’s de defesa animal e 
que acaba sendo atendida em algumas cida-
des. A mais recente aconteceu em  Vitória 
do Espirito Santo, onde a  Câmara Municipal 
daquela capital,  aprovou na ultima semana 
de abril o projeto que permite animais do-
mésticos em ônibus municipais. A proposta 
traz algumas condições para que o transporte 
seja feito com segurança e higiene.

De acordo com o projeto, o transpor-
te fica limitado a dois animais domésticos, 
com no máximo dez quilos, desde que se-
jam atendidas condições determinadas le-
galmente, como certificação de vacinação, e 
acondicionamento em local apropriado, que 
garanta o conforto e a higiene dos demais 
passageiros, entre outras regras.
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“A Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.

OUTRAS LOCALIDADES

Neste ano, o Governo do Estado de 
São Paulo sancionou uma lei que permite 
o transporte de animais de estimação, com 
até 10 kg, nos trens da CPTM, do Metrô, 
nos ônibus das linhas da EMTU, nos ônibus 
e trólebus da Metra no Corredor ABD e no 
VLT – Veículo Leve sobre Trilhos da Bai-
xada Santista.

Os animais domésticos de pequeno por-
te também podem ser transportados nos ôni-
bus municipais de São Bernardo do Campo, 
no ABC Paulista. A regra passou a valer a 
partir da publicação de um decreto no Diá-
rio Oficial em 2018.

Também em 2018, uma lei alterou as 
regras para o transporte de animais do-
mésticos e cães-guia no Mato Grosso do 
Sul. Com a mudança, agora é possível 
levar os pets em caixas junto com os pas-
sageiros.

DICAS DA GUERINO

8 dicas para você viajar 
de ônibus tranquilo. 

Sempre nos preocupamos para você ter 
uma ótima viagem, por isso trouxemos uma 
dica para você ter uma viagem com maior 
conforto.

1. Organização
Uma das dicas para viajar de ônibus sem 

ter que enfrentar filas nas rodoviárias é com-
prar sua passagem de ônibus pela internet. 
No dia do embarque, tenha em mãos um 
documento de identificação com foto e tro-
que por seu bilhete de embarque. Chegue na 
rodoviária com até 40 minutos de antecedên-
cia, a fim de evitar imprevistos.

2. O quê vestir?
Para a viagem ser mais confortável, use 

roupas leves e aconchegantes, como uma 
calça jeans (ou moletom), tênis e camiseta de 
algodão. Vista-se de acordo com a estação 
do ano, usando roupas leves no verão e as 
mais quentes no inverno. É importante sem-
pre levar um agasalho, mesmo que o dia es-
teja quente, pois o ar condicionado do ônibus 
pode estar em uma temperatura mais baixa.

3. Bagagem
O ideal é levar o mínimo de coisas pos-

síveis na bagagem de mão quando for viajar 
de ônibus. Contudo, leve uma mochila ou 
uma bolsa com os itens de necessidade. A 
bagagem principal não pode ser grande e pe-
sada, porque pode atrapalhar a locomoção. 
Se você quiser saber sobre o limite das baga-
gens a serem levadas, veja aqui!

4. Beba água
Leve uma garrafa de água nas viagens, 

por conta do calor e ar-condicionado. Al-

gumas empresas disponibilizam copinhos 
de água durante o percurso! Essa é uma das 
importantes dicas para viajar  de ônibus de 
forma confortável.

5. Refeições
Faça refeições leves, antes e durante as 

viagens, evitando alimentos gordurosos e 
muito temperados e também bebidas gaso-
sas ou alcoólicas. Uma dica é levar um lan-
che leve para comer durante a viagem, uma 
fruta, bolachinhas ou até mesmo sanduíches 
naturais.

6. Durma bem
Se você vai fazer uma viagem longa, não 

dormir durante o trajeto é quase impossível. 
Leve na bagagem de mão um travesseiro de 
pescoço e lembre-se também de levar uma 
pequena manta ou cobertor no caso de viajar 
no inverno e, principalmente, se for à noite.

7. Tipo de ônibus
É importante escolher o tipo de ônibus 

mais apropriado para sua viagem. Se for lon-
ga, com mais de cinco horas, dê preferência 
aos ônibus com poltronas leito ou semi-leito. 
Dessa forma o conforto fica garantido duran-
te toda a viagem!

8. Movimente-se
Viagens longas sempre contam com al-

gumas paradas no caminho. Aproveite as 
paradas para movimentar-se um pouco, pois 
ficar sentado e parado por muito tempo pode 
ser prejudicial ao seu corpo.

Desça do ônibus, caminhe e alongue-se! 
Durante a viagem evite ficar com as pernas 
cruzadas, isso dificulta a circulação e pode 
causar dores.
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NOVIDADES: Jornal do Ônibus vai lançar 
programetes no canal You Tube.

ACONTECE MARÍLIA

Já consolidado como um dos melhores 
veículos de comunicação em mídia impres-
sa da região, o JORNAL DO ÔNIBUS DE 
MARÍLIA alça novos voos e até o final des-
te mês estará lançando paulatinamente pro-
grametes no seu canal You Tube. Para Lou-
rivaldo Carvalho Balieiro, sócio proprietário 
da empresa, a ideia é diversificar a forma de 
interação com a população. “ Nós consegui-
mos com muita luta e sem a necessidade de 
conchavos políticos, se consolidar no merca-
do de jornal impresso de Marília e região em 
um momento que a maioria está encerrando 
as atividades. Apesar das dificuldades, con-

quistamos nosso público e nada mais justo 
do que retribuir investindo cada vez mais na 
interatividade, agora explorando as mídias 
sociais e os vídeos”, declarou.

Quando perguntado sobre qual o real 
objetivo, Lourivaldo respondeu; - “Nosso 
público do jornal já está consolidado tam-
bém, seja no terminal urbano ou nos prin-
cipais corredores comerciais, no entanto, 
com o avanço tecnológico se faz necessário 
a migração gradativa para as mídias sociais. 
Começamos com a nossa home-page no Fa-
cebook,  posteriormente exploramos ao má-
ximo o Wattsapp e por último lançamos o 

Lourivaldo Carvalho Balieiro, sócio pro-
prietário da empresa: a ideia é diversificar 
a forma de interação com a população.

nosso SITE que hoje é um dos mais acessa-
dos e elogiado até pelos concorrentes graças 
ao vasto conteúdo. Nosso objetivo é um só: 
SER MUITO MAIS QUE UM VEÍCULO 
DE COMUNICAÇÃO, MAS UM ELE-
MENTO TRANSFORMADOR EM UMA 
CIDADE QUE CLAMA POR UMA REAL 
MUDANÇA”, enfatizou.

Sobre o canal youtube ele declarou; - 
“Volto a frisar, nós estamos no mercado pra 
fazer a diferença e não apenas para ser um 
divulgador de noticias, ou seja, nós preci-
sávamos de um canal para vídeos breves e 
o You Tube é a bola da vez. Nós estaremos 
apresentando a população, aos nossos leito-
res e aos empresários programetes de curta 
duração que com certeza serão mais uma 
vez um produto de sucesso de nossa mar-
ca”, declarou.

Questionado sobre o Slogan “ O JOR-
NAL QUE NÃO É VENDIDO, MAS 
TAMBÉM NÃO É COMPRADO”, o colu-
nista e proprietário falou:” Nós não criamos 
um jornal para ser comercializado com o 
meio político como a maioria faz, mas para 
ser utilizado pela boa política em prol de 
uma verdadeira transformação de uma cida-
de. Nossa identidade é de independência, e 
como diz o Kaíto Jrº, nós não somos OPO-
SIÇÃO E NEM SITUAÇÃO, APENAS 
TEMOS POSIÇÃO. A nossa posição será 
sempre em defesa de nossa Cidade e toda a 
população. Em um momento difícil de re-
tração da economia onde os investimentos 
publicitários são relegados a 3º ou 4º pla-
no, ainda existem pessoas e amigos que nos 
auxiliam por acreditar em nosso trabalho 

sério, e, desde já, aproveito para agradecer 
nossos apoiadores que tornam possível essa 
batalha. O que for bom para a cidade nós 
iremos falar, o que for a ruim para a cidade, 
iremos contestar e publicar também. Essa é 
a verdadeira essência do jornalismo”, com-
plementou.  

Sobre as atrações que estão sendo guar-
dadas a sete chaves, Lourivaldo deixou es-
capar que será um programa de enquetes 
jornalísticas com sátiras, outro direcionado 
ao segmento de variedades e os demais se-
rão divulgados gradativamente. “ Estamos 
preocupados somente em fazer algo de qua-
lidade, sem sensacionalismo, mas, levando 
a verdade e a transparência para a população 
de Marília. 

Estamos em contagem regressiva para 
o nosso centenário e o JORNAL DO ÔNI-
BUS em parceria com a ONG MARÍLIA 
CENTENÁRIA vai sim, jogar papel impor-
tante para que possamos evoluir no modelo 
de gestão pública, política e na relação com 
a imprensa” finalizou.

O Jornal do Ônibus de Marília circula 
mensalmente com uma tiragem de 10.000 
exemplares sempre na primeira semana de 
cada mês, já o SITE ( a menina dos olhos de 
Lourivaldo ) já está entre os mais acessados 
da região focando categorias diversas de in-
formações. Para acessar basta digitar www.
jornaldoonibusmarilia.com.br e ficar por 
dentro dos lançamentos dos programetes no 
canal You Tube.



ACONTECE INTERIOR
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Prefeito de Lins, Edgar de 
Souza realizou entrega dos 

tabletes para agentes de saúde.

A Prefeitura de Lins, por meio da Secre-
taria de Saúde, realizou na última semana, a 
entrega de 90 tabletes para agentes de saúde. 

Realizada no anfiteatro da sede adminis-
trativa da Prefeitura de Lins, a entrega sim-
bólica dos tabletes contou com a presença do 
Prefeito, Edgar de Souza, acompanhado da 
secretária de Saúde, Cláudia Nunes e agen-
tes de saúde.

Atualmente, o município conta com 86 
agentes contratados. Os mesmos realizam 
trabalho de campo e visitação nas residên-
cias.

O equipamento trará mais segurança 
para o agente, já que, caso haja reclamação 
de que os agentes não estão passando em 
determinada residência, a direção terá como 
checar.

Os tabletes são um importante passo para 

Em Presidente Prudente, obras 
do abrigo de animais e triagem 

de resíduos de construção 
seguem aceleradas.

o processo da Atenção Básica, com o uso 
das novas ferramentas aos agentes, o qual 
permitirá a coleta dos dados da população 
com mais precisão e qualidade das informa-
ções em tempo real.

Para o Chefe do Executivo “é um passo 
importante para a eficiência na prestação do 
serviço público e aumento da produtividade. 
Hoje, quando volta da visita o agente fica 
um tempo preenchendo relatórios. Ele traz 
informações epidemiológicas importantes 
que orientam na aplicação das políticas pú-
blicas. Com o computador de mão, tudo vai 
ser online, então aquilo que demorava horas 
para fazer, estará pronto em minutos. Traz 
eficiência e produtividade”, declarou. 

Enquanto isso em Marília, não se fala 
mais no assunto dos TABLET’S. Será que 
foi ao arquivo ???

Trem Caipira vai homenagear as mães Riopretenses 
com duas viagens especiais em maio.

A Prefeitura de Rio Preto, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Negócios de Turismo, realiza duas via-
gens especiais no mês de maio para home-
nagear as mães.

Pela primeira vez, desde dezembro de 
2017, quando o projeto Cultura Trem Cai-
pira foi retomado, o trem fará duas viagens 
no mesmo mês.

“É uma data muito especial e precisa-
mos fazer a comemoração em grande esti-
lo”, afirmou o secretário.

As viagens especiais serão realizadas 
nos dias 11 de maio, véspera do Dia das 
Mães, e no dia 26 de maio. Por este moti-
vo a viagem que seria realizada no último 
domingo de abril foi transferida para o dia 
11 de maio.

“Fizemos uma articulação com a Rumo 
para conseguir essa data extra e consegui-
mos a autorização. Não é algo simples, 
precisamos de autorização da empresa e da 
ANTT para conseguir alterar essa progra-
mação. Mas, as mães merecem nosso esfor-
ço”, afirmou o secretário.

As obras para a construção do Abrigo 
de Animais e do Centro de Triagem de Re-
síduos da Construção Civil (RCC) seguem 
em ritmo acelerado. As obras estão locali-
zadas às margens da Rodovia Júlio Budiski, 
Km 7. A empreitada é executada pela Ação 
Ambiental Engenharia Ltda., vencedora 
de licitação, com recursos na ordem de R$ 
937.740,55, provenientes do Fundo Munici-
pal do Meio Ambiente e Ministério Público 
Estadual.

O Trem Caipira já fez 15 viagens, trans-
portando mais de 1,3 mil passageiros de 20 
cidades diferentes. O esquema é esse: 50 
passageiros vão de trem para o distrito e 50 
vão de ônibus. Na volta, sempre às 13h, é o 
inverso: quem foi de trem, volta de ônibus.

O trem parte de Rio Preto às 8 horas 
com destino a Schmitt e a viagem dura em 
média 40 minutos.

O TREM
O Trem Caipira é um VLT – Veículo 

Leve sobre Trilhos – composto por um ve-
ículo motriz com capacidade para 28 pas-
sageiros sentados, mais um cadeirante, e o 
reboque com capacidade máxima para 32 
passageiros sentados.

Ao todo serão 100 passageiros que se 
inscreveram previamente para a viagem. 
Para que mais pessoas façam o percurso, a 
viagem foi dividida em duas etapas: quem 
for com o trem da Estação de Rio Preto para 
Engenheiro Schmitt voltará com o ônibus, e 
quem for de ônibus voltará de trem.

Os passageiros do passeio se inscreve-
ram na Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico. As viagens já estão agendadas até 
dezembro, sempre no último domingo de 
cada mês, com exceção da viagem de maio. 
Outras informações na Secretaria através do 
telefone 3203-1152.

Na Estação de Rio Preto, o turista pode 
conhecer a exposição do Clube de Ferromo-
bilismo e degustar os famosos docinhos de 
Schmitt. Lá no distrito, nova degustação de 
doces e uma visita ao Memorial Caipira, na 
própria estação.

Com o término previsto para o final des-
te ano, o abrigo terá capacidade para acolher 
até 500 animais, entre cães e gatos, e contará 
com um clinica veterinária.

O RCC, por sua vez, terá a finalidade 
de processar os resíduos da construção civil 
para que sejam utilizados na recuperação de 
estradas rurais, por exemplo. Serão recebi-
dos para processamento os resíduos tanto 
dos pequenos geradores, quanto das obras 
da própria Prefeitura.
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Novo indicador do Dieese mostra 
“estado crítico” do trabalho no país.

“Estamos na UTI”, afirma diretor téc-
nico. Índice da Condição do Trabalho, lan-
çado pelo instituto, procura aferir situação 
geral a partir de dados sobre desemprego, 
ocupação e rendimento. “Vai piorar”.

  Lançado no informativo oficiao do 
Dieese, o Índice da Condição do Trabalho 
(ICT) que demonstra o “estado crítico” vi-
vido pelos trabalhadores, segundo o diretor 
técnico do instituto, Clemente Ganz Lúcio. 
“Estamos na UTI”, afirmou, enquanto apre-
sentava o novo indicador a dirigentes sindi-
cais. O ICT, uma espécie de “IDH do traba-
lho”, será divulgado trimestralmente.

A metodologia compreende uma va-
riação de 0 a 1: quanto mais próximo de 
zero, pior a situação geral do mercado de 
trabalho. Para calcular o índice, são con-
siderados oito fatores, reunidos em três 
grupos: inserção ocupacional, desocupa-
ção e rendimento. Todos têm o mesmo 
peso. Os dados utilizados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, do IBGE. Com isso, o 
Dieese já compôs uma série histórica, ini-
ciada em 2012.

O dado mais recente, relativo ao último 
trimestre do ano passado, mostra um ICT de 
0,36, com retração em relação a igual perí-
odo de 2017 (0,39). Os resultados são ainda 
piores se considerados períodos anteriores. 
Em 2014, por exemplo, o índice chegou a 
0,62, demonstrando uma redução drástica 
das qualidade das condições de trabalho.

Dicas sobre Direitos do 
Trabalhador - Parte 7

1-) Como saber se uma atividade é Insa-
lubre?

O Ministério do Trabalho edita uma 
Norma Regulamentadora, na qual estão 
presentes todas as atividades consideradas 
insalubres, bem como aponta o nível de in-
salubridade (mínimo, médio ou máximo). 
Para ter acesso ao texto na íntegra basta 
acessar na internet a Norma Regulamenta-
dora (NR15).

2-)  Quando uma atividade não consta 
como insalubre na norma editada pelo 
Ministério do Trabalho, mas ainda sim o 
empregado acha que está trabalhando em 
condições insalubres. O que fazer?

Nesse caso, o empregado poderá se di-
rigir ao seu Sindicato Profissional e este 
poderá requerer uma visita de um perito 
(médico ou engenheiro do trabalho) ao es-
tabelecimento, a fim de verificar a existên-
cia, ou não, do caráter insalubre.

§ 1º – É facultado às empresas e aos 
sindicatos das categorias profissionais in-
teressadas requererem ao Ministério do 
Trabalho a realização de perícia em esta-
belecimento ou setor deste, com o objetivo 

de caracterizar e classificar ou delimitar as 
atividades insalubres ou perigosas Artigo 
195, § 1º, CLT.

3-) Quanto é o adicional de Insalubrida-
de? Como é calculado?

 A atividade Insalubre pode ser dividi-
da em 3 graus: mínimo, médio ou máximo.

O adicional de insalubridade, portanto, 
respeita a relação abaixo:

• Grau Mínimo: 10%
• Grau Médio: 20%
• Grau Máximo: 40%
(perceba que é sempre multiplicando por 2).

O adicional de insalubridade é calcula-
do sobre o salário MÍNIMO.

Art. 192 – O exercício de trabalho em 
condições insalubres, acima dos limites de 
tolerância estabelecidos pelo Ministério do 
Trabalho, assegura a percepção de adicio-
nal respectivamente de 40% (quarenta por 
cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez 
por cento) do salário-mínimo da região, 
segundo se classifiquem nos graus máximo, 
médio e mínimo Artigo 192, CLT.

Aqui a gente descomplica tudo 
sobre o Direito do trabalho com 

dicas rápidas para você.

Um período, como diz Clemente, de 
“explosão” do desemprego e de crescimento 
da informalidade. O mercado mostra “alta 
precarização, alta instabilidade e muita in-
segurança”. Ele chama a atenção para pro-
fundas transformações que vêm atingindo o 
universo do trabalho.

Termômetro
“Além das inovações tecnológicas, te-

mos observado que a organização das em-
presas também se transforma. E o sistema de 
relações do trabalho vem sendo alterado”, 
afirma, citando a Lei 13.467, de “reforma” 
trabalhista. “Há um novo mundo do traba-
lho em termos de direitos. São múltiplas di-
mensões que afetam o mundo do trabalho.”

País fecha 43 mil vagas de 
trabalho formal em março.
Após dois meses de resultados posi-

tivos, o Brasil fechou 43.196 vagas de 
emprego formal em março deste ano, de 
acordo com dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) 
divulgados nesta quarta-feira, 24, pelo Mi-
nistério da Economia. 

O saldo negativo decorreu de 1.261.177 
admissões e 1.304.373 demissões. E con-
trariou estimativas de geração de vagas dos 
analistas do mercado financeiro consultados 
pelo Projeções Broadcast, que esperavam 
abertura de 44 mil a 150 mil postos de traba-
lho, com mediana positiva em 82 mil vagas.

No acumulado do primeiro trimestre, 
houve abertura de 179.543 postos de traba-
lho com carteira assinada. Em 12 meses até 
março, há abertura de 472.117 vagas.

O resultado mensal negativo foi puxado 
principalmente pelo comércio, que fechou 
28.803 postos formais em março, pela agro-
pecuária, com 9.545 vagas fechadas, e pela 
construção civil, que encerrou 7.781 vagas 
com carteira assinada.

Indústria de transformação, com fecha-
mento de 3.080 postos, e serviços indus-
triais de utilidade pública, com 662 menos 
vagas, também contribuíram para o saldo 
negativo. 

Por outro lado, tiveram saldo positivo a 
indústria extrativa mineral (+528 postos), 
serviços (+4.572 postos), e administração 
pública (+1.575 vagas). 

Salários maiores
O salário médio de admissão nos em-

pregos com carteira assinada teve alta real 
(descontada a inflação) de 0,12% em março 

ante fevereiro, para R$ 1.571,58, segundo o 
Caged. Na comparação março do ano passa-
do, no entanto, houve baixa de 0,51%. 

No acumulado do primeiro trimestre de 
2019, há ganho de 1,37% acima da inflação 
no salário médio de admissão. 

A criação do ICT, acrescenta, traz jus-
tamente a preocupação de acompanhar 
essas mudanças para ajudar nos diagnós-
ticos. Na comparação do diretor técnico, 
é uma espécie de “termômetro” para afe-
rir as condições gerais da realidade atu-
al do trabalho. Com o tempo, o Dieese 
pretende viabilizar leituras regionais do 
novo índice.

No ICT que acompanha a inserção ocu-
pacional, por exemplo, o dado do último tri-
mestre de 2018 é de 0,29, ante 0,33 um ano 
antes – já chegou a 0,72 na série histórica. 
Esse item considera três fatores: formali-
zação do vínculo de trabalho, contribuição 
para a Previdência e tempo de permanência 
no emprego.

Cenário desfavorável
Já o índice relativo à desocupação ficou 

estável em 0,36. Mas no final de 2013, por 
exemplo, estava em 0,9, em um período de 
menores médias históricas do desemprego e 
crescimento da ocupação com carteira assi-
nada. Esse grupo inclui desocupação/desa-
lento, procura por trabalho há mais de cinco 
meses e novamente desocupação/desalento, 
desta vez dos responsáveis pelo domicílio.

O índice do rendimento considera o ga-
nho por hora trabalhada e a distribuição dos 
rendimentos, um indicador que mede a de-
sigualdade. Nesse caso, o ICT foi de 0,46 
para 0,44. Já esteve perto de 0,6. Clemente 
observa que é o grupo que tem “movimento 
mais suave”, sem variações extremas. 

A divulgação do ICT do primeiro tri-
mestre deste ano deverá ocorrer entre final 
de maio e início de junho, dependendo dos 
resultados da Pnad Contínua. Pelas condi-
ções da economia e por se tratar de um pe-
ríodo historicamente de menor atividade, o 
diretor do Dieese adianta: “Vai piorar”.

Segundo ele, as condições gerais da 
economia não indicam melhoria daqui para 
a frente. Em 2019, a situação permanecerá 
crítica. Apenas um crescimento entre 3% e 
4% permitiria falar em um começo de reação. 
Mas o próprio governo começa a rever suas 
projeções para o ano. As estimativas iniciais, 
em torno de 2,5%, agora estão em 1,7%. Mas 
o diretor técnico acredita que o Produto In-
terno Bruto (PIB) chegará a no máximo 1%.

Desempenho negativo nos Estados
Houve fechamento de vagas formais de 

emprego em 19 das 27 unidades da Federa-
ção em março. O pior desempenho foi re-
gistrado em Alagoas, com queda de 2,79% 
do emprego com carteira assinada no mês 
(fechamento de 9.636 vagas).  

No Sudeste, São Paulo apresentou re-
tração de 0,07%, com encerramento de 
8.007 vagas, e o Rio de Janeiro teve baixa 
de 0,21%, com o fechamento de 6.986 pos-
tos. O Espírito Santo apresentou queda de 
0,12% do emprego formal, com o encerra-
mento de 843 vagas. Na outra ponta, Minas 
Gerais foi um dos oito Estados com resulta-
do positivo, com alta de 0,13% do emprego 
formal (geração de 5.163 vagas).

Infelizmente, aguarda-se com uma ex-
pectativa negativa os números do mês de 
abril que deverá ser anunciado no inicio da 
segunda quinzena de maio. A economia tra-
vada e a demora na aprovação de medidas 
cruciais para alavancar a economia prenun-
ciam números nada positivos.

“O resultado mensal negativo 
foi puxado principalmente pelo 

comércio que fechou 28.803 
postos formais em março”
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SANTOS, sua próxima parada. Conheça o “Portal 
do Brasil”, a primeira cidade em qualidade de 

vida com praias do Estado de São Paulo. 

Olá pessoal, estamos voltando a ativa 
para fazer aquilo que a gente mais gosta, ou 
seja, estar em contato com o público e fa-
lar daquilo que a gente ama fazer; falar de 
Turismo. O Viagens & CIA, vai estar nas 
edições desse jornal para orientá-lo em suas 
merecidas férias, cursos no exterior, dicas 
de documentos, dicas de roupa, remédios, 
(o que levar), direito e deveres dos turistas 
e ate sua tão sonhada Lua de Mel, para que 
ela seja de fato a Lua de Mel e não de Fel.

Você terá aqui no Jornal do Ônibus, vá-
rios roteiros para decidir que caminho tomar.

Teremos também um amplo espaço no 
canal You Tube, onde você poderá solici-
tar a região ou Pais que deseja informações, 
e hoje, nosso roteiro começa com a cidade 
centenária de Santos/ SP/ Brasil.

Apontada como a melhor cidade do Bra-
sil para se viver (Delta& Finance / America 
Economia). Santos tem atrações para todas 
as idades e gostos. É uma das cidades mais 
antigas do País, fundada em 1546, e possui 
uma media invejável de 55 atrações tanto 
para o turista como os residentes locais des-
frutarem. Sua temperatura media durante o 
ano é de 21 graus em Julho a 28-30 graus 
nos meses de verão. 

Que Santos tem o maior Jardim de praia 
do mundo, segundo Guinness Book, já não 
e segredo para muitos, mas muitas pessoas 
ainda não sabem.

Mas, alem de jardins e praias limpíssi-
mas com águas calmas, há muita coisa para 
fazer na cidade cuja tradição é receber todos 
de braços abertos. Por seu porto - o maior 
da America Latina- entraram muitos imi-
grantes no final do século 19 e na primeira 
metade do século passado. Hoje a cidade é 
considerada “Portal do Brasil”, a primeira 
cidade em qualidade de vida com praias do 
Estado de São Paulo.

É encantador o equipamento turístico da 
orla marítima, os prédios históricos restau-
rados do Centro, paralelamente aos roteiros 
de ecoturismo, na área continental, garantem 
diversidade de passeios e lazer. Cercada por 
sua monumental e belíssima serra do Mar.

Sem abandonar a tranquilidade das ci-

dades de médio porte, Santos oferece infra-
estrutura de médio porte. São hotéis, flats, 
apto para locar, bares, restaurantes com 
cozinha nacional e internacional, cinemas 
bem frequentados, teatros, museus, shop-
ping, amplo serviço municipal de saúde e 
transporte. Passeios de bonde pelo centro 
histórico onde encontra se museu da Bolsa 
do Café onde acontecia desde a seleção de 
grãos por bebida para exportar e fechamen-
to de negócios, museu do rei Pelé, barzinho 
para tomar um delicioso café. 

Não se esqueça de programar uma Visita 
à ilha Porchat Clube, berço das festas mais 
glamorosas do século 19 e 20. Passeio ao 
Monte Serrat e muito mais, a cada edição do 
jornal você terá mais novidades, pois, são 
muitas as atrações.

Quanto a mobilidade e acesso, Você 
pode ir a Santos com seu próprio carro ou 
com ônibus que saem daqui de Marília e, na 
rodoviária de S.Paulo apenas mudar de ôni-
bus. Ao chegar no “Portal do Brasil”, apro-
veite ao máximo podendo optar por fazer 
tudo a pé, taxi, Uber ou a própria circular da 
cidade. Agende suas próximas férias.

Até a próxima edição gente!!! Fique es-
perando mais novidades, você merece tudo 
de melhor em suas férias.

Cristina De Lucchi
Jornalista, Apresentadora 

Museu do Café: de grande importância histórica, o Museu do Café abrigou a poderosa Bolsa 
do Café até 1957. Fica num belo edifício em estilo neoclássico, com vários andares com 
muitas atrações deste período importante da economia cafeeira e do próprio produto Café.

Jardim da Orla: por mais de 7 km, um calçadão ajardinado com diversas espécies de plan-
tas muito bem cuidadas – o maior jardim de litoral do mundo é um dos orgulhos de Santos.
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Qual é o melhor notebook hoje no Brasil? 
Nós testamos e comparamos.

DESTAK

Os três modelos que se enfrentaram na bata-
lha de testes e comparações do Laboratório Digi-
tal deste mês estão entre os melhores notebooks 
disponíveis no mercado nacional. Colocamos 
lado a lado o XPS 13, da Dell; o LG Gram e o 
Style S51 Pro, da Samsung. Quer saber qual de-
les é o melhor?! Vamos lá…

Design
Os três notebooks são bem diferentes; va-

riam muito em termos de peso, dimensões e 
acabamento. Com tela de 15,6 polegadas, o LG 
Gram é o maior, porém surpreendentemente o 
mais leve deles com apenas 1 quilo e 100 gra-
mas. O Style S51 Pro, da Samsung, é pouca coi-
sa menor; tem tela de 15 polegadas, mas é mais 
pesado: 1 quilo e 300 gramas. No outro extremo, 
bem mais compacto, o XPS 13, da Dell tem tela 
de 13,3 polegadas e pesa 1 quilo e 230 gramas.

O LG gram tem estrutura feita em magnésio 
e nanocarbono. A marca afirma que o modelo é 
até 20% mais resistente que seus concorrentes. 
O Gram se destaca pela leveza e o acabamento 
premium é bem bonito. O teclado é um pouco 
grande e inclui um teclado numérico à direita - o 
que, dependendo do usuário - pode incomodar 
um pouco na hora de digitar. O Style S51 Pro, da 
Samsung, é parecido. Com apenas 1 centímetro 
e meio de espessura, o modelo também tem aca-
bamento em liga de magnésio com tratamento 
exclusivo para aumentar sua resistência. Agora, 
se gosto não se discute, no quesito design o Dell 
XPS 13 fica na frente. Ele é diferente. O interior 
é feito em fibra de vidro, o que já chama bastante 
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atenção. O notebook da Dell é todo feito em um 
bloco único de alumínio e tem apenas 11 milíme-
tros de espessura na parte mais alta. O design se 
destaque. Muito elegante, Dell…

Conexões e interface
Desta vez você precisa prestar um pouco 

mais de atenção nas conexões. LG e Samsung 
são parecidos aqui também. São três portas USB 
tradicionais, USB Tipo C, conector HDMI, lei-
tor de cartão, saída de fone de ouvido e a cone-
xão do carregador. O XPS 13 da Dell, por ser 
menor e mais fino, acaba sendo meio limitado 
nesse quesito, mas mesmo assim tem três portas 
USB-C, entrada para fone de ouvido e leitor de 
cartão. O problema é que a ausência de uma en-
trada USB comum pode fazer falta; sem ela fica 
difícil conectar alguns dispositivos no notebook 
ou até mesmo usar um pendrive. A saída, claro, 
seria ir atrás de um adaptador - o que não é muito 
conveniente. Em compensação, o Dell é o único 
dos três com tela sensível ao toque.

Performance
Dell, LG e Samsung turbinaram seus equi-

pamentos top de linha com o processador Core 
i7, da Intel. A diferença começa pela quantidade 
de memória RAM; o XPS 13, da Dell, e o Sty-
le S51 Pro, da Samsung, trazem ambos 16 giga 
de RAM. O LG Gram é o único com 8 giga de 
RAM. Na prática, além dos números, é difícil 
notar grandes diferenças no uso cotidiano entre 
as três máquinas. Talvez o mais perceptível é a 
velocidade do disco no modelo da Dell.

Celulares refabricados começam a ganhar 
força no Brasil. Entenda o conceito.

Cada vez mais caros e inacessíveis. Al-
guns modelos mais premium de smartpho-
nes podem chegar a valer 10 salários mí-
nimos. Em um país em que o desemprego 
assombra mais de 13 milhões de pessoas, 
é quase utopia gastar tanto em um celular. 
De qualquer jeito, sem smartphone ninguém 
fica. A opção então é comprar um novo um 
pouco mais barato ou dar chance a uma ca-
tegoria bastante tímida, mas que vem ga-
nhando algum espaço no mercado nacional; 
os celulares refabricados.

O conceito ainda é novo no brasil. Em 

Para uma análise mais profunda de desem-
penho, submetemos os três notebooks a algu-
mas baterias de benchmark, testes independen-
tes que avaliam uma série de itens no aparelho 
e, no final, dão uma nota para cada máquina. O 
LG Gram ficou em último em todas as compa-
rações. O modelo da Samsung venceu uma das 
mais completas e ficou em segundo nas outras. 
E o XPS 13, da Dell, venceu as outras duas bate-
rias, sempre com destaque para a performance do 
disco interno; no caso, um SSD.

Armazenamento
Dell, LG e Samsung usam unidades SSD de 

armazenamento em seus equipamentos. Os mo-
delos Style S51 Pro e o Gram, da LG, trazem am-
bos 256 giga de memória interna em SSD. Já o 
Dell se destaca com o dobro de espaço: 512 giga.

Tela
A diferença começa pelo tamanho, mas a 

gente já viu que o LG é o maior e o Dell, o me-
nor, certo? Por se tratar de aparelhos top de linha, 
o que se espera é, no mínimo, uma experiência 
impactante da qualidade das telas. Os três aten-
dem às expectativas, ainda que usem tecnologias 
diferentes. Mas se tamanho não é documento, a 
tela 4K Ultra HD de 13,3 polegadas do Dell XPS 
13 faz bonito. É a imagem mais equilibrada dos 
três e a resolução salta aos olhos. O LG Gram, 
nesta bancada, chama atenção pelo tamanho da 
tela Full HD de 15,6 polegadas. Na comparação, 
o LG apresentou brilho mais baixo que os outros 
dois rivais. E a tela do modelo da Samsung, com 
15 polegadas, usa tecnologia LED e também tem 
resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels.

Bateria
A duração da bateria em notebooks varia 

muito de acordo com o tipo de uso. Por isso, dois 
usuários da mesma máquina podem acabar tendo 
experiências bem diferentes. Aqui, levamos em 
consideração nossa experiência e também as pro-
messas das fabricantes. A LG promete que a ba-
teria de 72 watts-hora do Gram fique até 19 horas 
e meia longe da tomada! A bateria do Samsung 
tem praticamente a mesma capacidade; 75 watts-
-hora. O XPS 13 da Dell também oferece uma 
duração semelhante nesse quesito. Neste quesito, 
o mais justo mesmo é decretar um empate triplo 
entre as marcas.

Preço
Tudo bem, são equipamentos top de linha. 

Mas, ainda assim, o preço pode fazer diferença 
na sua escolha. Na nossa comparação, não atri-
buímos ponto neste quesito. O preço fica só como 
registro de informação. O Dell é o mais caro da 
turma; aliás, bem mais caro diga-se de passagem: 
13 mil e 400 reais nesta configuração. Uma ver-
são mais simples, com menos RAM e SSD me-
nor, fica perto dos 10 mil e 500 reais. O modelo 
da Samsung tem preço sugerido pela marca de 9 
mil reais, mas em uma pesquisa rápida, encon-
tramos o Style S51 Pro por pouco mais de 7 mil 
reais na internet. O LG Gram tem a mesma faixa 
de preço; no grande varejo sai por algo em torno 
de 7 mil e 200 reais.

Conclusão
Não é uma decisão fácil. Algumas coisas 

dependem muito do gosto de quem vai comprar. 
Por exemplo: tamanho da tela maior ou um no-
tebook mais prático de carregar para cima e para 
baixo? Vale apostar na novas conexões USB-C e 
usar adaptador quando for preciso ou você ain-
da prefere as entradas nativas, inclusive a porta 
HDMI? E por último: quer pagar quanto?!

Como nos Laboratórios de equipamentos top 
de linha a gente não leva em consideração o valor 
do equipamento, a decisão do Olhar Digital é que 
o Dell XPS 13 é o melhor notebook da categoria. 
O modelo que a gente testou é o mais potente da 
família XPS 13. São 512 giga de armazenamento 
em SSD e 16 giga de RAM. Fora isso, não só 
por números, mas por performance, o PC da Dell 
venceu quase todas as análises de benchmark e 
se destacou principalmente pela velocidade de 
inicialização e desempenho do SSD. Nos nossos 
testes, o modelo se mostrou sempre mais rápido 
que os outros dois. É o único com tela sensível 
ao toque e o design arrojado é um charme à parte 
- ainda que o XPS 13 custe praticamente o dobro 
dos seus concorrentes.

Agora entre as grandes rivais coreanas, um 
verdadeiro empate técnico. Os dois notebooks são 
excelentes, com preços bastante similares e muita 
coisa parecida. O LG fica um pouquinho atrás no 
quesito tela; o brilho é mais baixo. Ambos tem 
resolução Full HD. Mas a tela do LG é a maior 
dos três aqui. Os dois estão turbinados com o pro-
cessador Intel Core i7 e têm SSD de 256 giga de 
armazenamento interno. A leveza impressionante 
do Gram, junto com sua bateria confiável, tam-
bém se destacam. O modelo da Samsung tem ba-
teria equivalente e não deixa nada a desejar. São 
equipamentos bastante equivalentes e, pelo preço 
e tamanho, vale dar uma olhada mais de perto.

outros países, como os estados unidos, por 
exemplo, é bastante comum a comerciali-
zação dos “refurbished” - refabricados ou 
reformados, como você preferir. Por aqui, o 
impacto da categoria ainda é muito peque-
no; fica abaixo dos 4% do mercado nacional 
de smartphones. E isso pode ser um reflexo 
cultural, afinal o brasileiro é um consumidor 
um tanto quanto peculiar…

Em compensação, às vezes com um ris-
quinho ou sem qualquer marca de uso, o 
aparelho refabricado tem um valor bem mais 
baixo do que um smartphone igual novo.

E, mais do que isso, todo smarphone re-
formado passa por um processo minucioso 
de recuperação do aparelho. É uma verda-
deira refabricação mesmo. Independente de 
como eles chegam aqui, todos saem funcio-
nando perfeitamente bem como se estives-
sem novos e com seis meses de garantia.

Mas justo quando o mercado de refabri-
cados começa a ganhar espaço no país, as 
fabricantes - especialmente este ano - estão 
cada vez mais investindo em dispositivos 
em uma faixa de preço mais acessível e, ao 
mesmo tempo, com especificações mais ro-

bustas e tecnologias mais modernas. Esta é 
uma tendência forte para 2019

Com mais de 154 milhões de smartpho-
nes em operação no país, o mercado brasi-
leiro já atingiu certo nível de maturidade. A 
maioria dos consumidores já está no seu se-
gundo ou até terceiro aparelho e sabe melhor 
o que deseja. A nossa sugestão é que você, 
consumidor, pesquise bem antes de decidir. 
Até que ponto vale a pena comprar um semi-
novo mais premium ou então optar por um 
smartphone mais moderno com uma espe-
cificação que vai atender sua necessidade?!
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Crise na Venezuela: O desespero de quem se 
prostitui na fronteira com a Colômbia.

O desespero causado pela crise na Vene-
zuela e a necessidade de encontrar uma forma 
de alimentar a família fizeram com que muitos 
venezuelanos se vissem forçados a fazer coisas 
que nunca imaginariam. Entre elas, trabalhar na 
indústria do sexo.

Mulheres que se tornaram garotas de pro-
grama e organizações que lhes oferecem ajuda 
calculam que, atualmente, cerca de 80% das tra-
balhadoras sexuais em Cúcuta são venezuelanas.

Muitas (e muitos) estão em situação de 
vulnerabilidade tão delicada que se submetem 
a circunstâncias extremas, diz Miguel Ángel 
Villamizar, assistente social ligado à Fundación 
Censurados, uma ONG que presta apoio a imi-
grantes venezuelanos garantindo que mais de um 
milhão de venezuelanos fugiram do país e busca-
ram refúgio no país vizinho.

“Um dia, não aguentei mais. Meus filhos me 
diziam: ‘Mamãe, estou com fome’”. Era tanta 
que lhes doía o estômago. Eu não tinha nada para 
dar a eles. Eu consigo aguentar, mas eles, não”, 
afirmou a venezuelana Francesca.

Quando saiu de casa, a única coisa que havia 
na geladeira eram seis ovos, farinha e um pouco 
de queijo.

Exploração infantil
Grupos que ajudam imigrantes em Cúcuta 

afirmam que houve um aumento significativo da 
parcela de pessoas que oferecem serviços sexuais 
na cidade.

“Nunca tinha visto um índice tão elevado 
de participação de menores de idade na prosti-
tuição em toda a minha carreira no trabalho vo-
luntário”, destaca Rafael Velásquez, encarregado 
até setembro de 2018 da missão em Cúcuta do 
Comitê Internacional de Resgate (IRC, na sigla 
em inglês), que presta ajuda a vítimas de crises 
humanitárias.

Velásquez já passou por zonas de conflito em 
Darfur, na Somália, no Iêmen, na Nigéria e na 
República Centro-Africana.

Em uma pesquisa realizada pela organização, 
27% dos ouvidos disseram ter sido abordados 
por desconhecidos que se ofereceram para levar 
seus filhos da Venezuela à Colombia oferecendo-
-lhes melhores condições de vida.

“Esse é um indicador de tráfico e de explo-
ração infantil vinculado à prostituição. E a por-
centagem é muito maior do que a que temos vis-
to em outros contextos de emergência”, afirma 
Velásquez.

Praticamente todos os entrevistados sabiam 
de algum caso.

Yomaira Arsia costumava trabalhar como 
garota de programa e agora ajuda mulheres en-
volvidas com a prostituição.

“Carla era uma adolescente de família boa, 

uma estudante que nunca tinha tido relações se-
xuais, e tive que ensiná-la a trabalhar como pros-
tituta. Foi horrível.”

“Na área em que vivo”, acrescenta, “uma 
mulher venezuelana vendeu sua filha a um ho-
mem muito mais velho.”

‘Em quase todas as esquinas’
A prática ficou muito mais visível: não ape-

nas à noite, como de costume, mas também à luz 
do dia e em lugares nos quais antes não se encon-
trava prostituição.

“A situação piorou no último ano, agora a 
prostituição está em quase todas as esquinas. É 
doloroso e triste, parte o coração”, diz Rito Ál-
varez, da Fundación Oasis de Amor y Paz, que 
ajuda imigrantes na fronteira.

Também há casos, acrescenta, em que dei-
xam as crianças dormindo à noite e saem juntos 
para trabalhar até a madrugada.

“Atendem a quem quer que se aproxime, seja 
homem ou mulher”, diz ele.

O objetivo é ganhar dinheiro para mandar 
aos familiares na Venezuela, como fazem diver-
sos venezuelanos que saíram do país, hoje imerso 
em uma profunda crise econômica que provocou 
um êxodo massivo reconhecido pela ONU, mas 
negado pelo governo de Nicolás Maduro.

Carolina também conhece vários casos en-
volvendo casais venezuelanos. Nem sempre os 
maridos trabalham, ela conta, mas estão por per-
to.

No caso dela, seus dois filhos a acompa-
nham. “Eles veem que as mulheres saem com 
muitos homens, mas eu lhes digo que não devem 
fazer isso.”

Sexo sem camisinha rende mais dinheiro
As ONGs que atuam no local identificaram 

outra prática recorrente entre as trabalhadoras 
sexuais em Cúcuta: concordar com uma relação 
sem preservativo para que os clientes paguem 
mais.

Muitas sabem dos riscos, ressalta Villamizar, 
mas dizem aceitar porque precisam de dinheiro.

Carolina conta que uma colega que já tinha 
três filhos deu à luz recentemente.

“Elas fazem isso por sobrevivência. Comem 
uma vez por dia e tomam água para tentar en-
ganar a fome. As condições em que exercem a 
prostituição são desumanas”, afirma uma pessoa 
que trabalha com imigrantes na fronteira e que 
pediu para manter o anonimato.

“As venezuelanas atendem até 12 clientes 
por noite e cobram muito menos. Algumas pe-
dem entre 5.000 e 10 mil pesos por programa 
(US$ 1,60 e US$ 3,20, respectivamente), en-
quanto uma colombiana cobraria 50 mil pesos 
(US$ 15)”, conclui.

Francesca já chegou a fazer quase 30 progra-
mas em um fim de semana.

‘Pague 5.000 pesos e coma duas venezuela-
nas’

Não faltam aqueles que se aproveitam do de-
sespero dos imigrantes venezuelanos.

“É horrível. Um dos bares da região tem o 
seguinte letreiro na entrada: ‘Pague 5.000 pesos 
e coma duas venezuelanas”, diz Álvarez, da Fun-
dación Oasis de Amor y Paz.

“Também é comum se ouvir nas esquinas 
os funcionários de bares (prostíbulos) gritando: 
‘Venham comer, senhores. Agora que as vene-

zuelanas custam pouco podemos aproveitar”, 
acrescenta.

A maioria dos imigrantes chega com a es-
perança de encontrar algum trabalho, mas não é 
fácil.

De acordo com o órgão oficial de estatísticas 
do país, o Sistema Estadístico Nacional de Co-
lombia, Cúcuta é a segunda cidade com maior 
taxa de desemprego no território - 16,2% em se-
tembro de 2018.

Há ainda uma questão de saúde pública - a 
dificuldade de evitar a propagação de infecções 
sexualmente transmissíveis, particularmente o 
HIV, que, de acordo com a experiência da Fun-
dación Censurados na região, tem se proliferado 
entre os imigrantes.

“Há um ano fazíamos cinco testes de HIV 
por semana, agora são 30”, diz Villamizar.

Um corpo no meio da ponte
Um relatório do Instituto Nacional de Saúde 

da Colômbia documenta os casos “importados” 
de Aids.

A maioria vem da Venezuela, e a maior con-
centração está na região norte de Santander.

“Há um aumento incomum na fronteira”, 
ressalta Alfonso Rodríguez-Morales, coautor de 
um estudo sobre o impacto da crise migratória 
venezuelana sobre a ocorrência de doenças infec-
ciosas em outros países.

Apesar do cenário, ele diz, não houve altera-
ção significativa no número total de casos diag-
nosticados anualmente na Colômbia e a maioria 
continua sendo autóctone.

Por detrás das estatísticas, contudo, há uma 
série de histórias dolorosas que, com frequência, 
não têm um final feliz.

“Vi tantas coisas difíceis…”, diz Archila.
“Mas talvez o mais difícil foi ter que carregar 

o corpo de um venezuelano e deixá-lo no meio 
do caminho da ponte Simón Bolívar (uma das 
que liga Venezuela e Colômbia)”.

“Ele morreu em decorrência de Aids e a fa-
mília não tinha como pagar o traslado do cor-
po”, explica.
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IDOSOS:

As quedas acidentais podem ser 
prevenidas. Confira como!

VIVER BEM

Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), idoso é todo indivíduo com 60 anos ou 
mais e segundo dados, em 2016 o número de ido-
sos no Brasil era de 28 milhões, ou seja 13,5% 
do total da população. Em dez anos, esse número 
chegará a 38,5 milhões (17,4% do total de habi-
tantes). Em 2042, a projeção do IBGE é de que 
a população brasileira atinja 232,5 milhões de 
habitantes, sendo 57 milhões de idosos (24,5%). 
Em 2031, o número de idosos (43,2 milhões) vai 
superar pela primeira vez o número de crianças e 
adolescentes, de 0 a 14 anos (42,3 milhões). An-
tes de 2050, os idosos já serão um grupo maior 
do que a parcela da população com idade entre 
40 e 59 anos.

 QUEDAS DOS IDOSOS PODEM SER 
PREVENIDAS

O crescimento da população de idosos des-
perta nossa atenção para a saúde desse grupo, 
bastante susceptível a quedas. No Brasil, cerca 
de 30% dos idosos caem ao menos uma vez ao 
ano (PEREIRA, 2011). E segundo alguns estu-
dos, mais de dois terços dos idosos que têm uma 
queda cairão novamente nos seis meses subse-
quentes (BARAFF, 1997).

Entre as consequências das quedas, a fratura 
no fêmur é uma das mais graves. O rompimen-
to deste, que é o maior osso do corpo humano, 
tem grandes chances de impactar na qualidade 
de vida dos idosos.

Cuidar da saúde implica numa concepção in-
tegral de ser humano. A manutenção da capaci-
dade funcional e autonomia do idoso se relacio-
nam diretamente à qualidade de vida. As quedas 
em idosos são muito prevalentes e causadas por 

múltiplos fatores associa-
dos. Após a queda, alguns 
idosos deixam de sair de 
casa e de realizar ativida-
des que faziam cotidiana-
mente, seja por medo de 
expor-se ao risco de cair 
novamente ou por atitu-
des protetoras familiares / 
cuidadores. Esses fatores 
acarretam a perda progres-
siva da motricidade, força 
muscular e equilíbrio, le-
vando o idoso a uma vida 
sedentária e com conse-
quências psicológicas e 
sociais.

 Estudos mostram que 
geralmente os idosos não 
caem por realizar ativida-
des perigosas como subir 
em escadas ou cadeiras e 
sim em atividades rotinei-
ras. A maioria das quedas 
foi da própria altura e rela-
cionadas a problemas com 
ambiente. ´

Segundo Ministério da 
Saúde há evidências para 
sugerir que exercícios, tais como treinamento 
de equilíbrio como Tai Chi Chuan ( uma arte 
marcial chinesa que combina exercícios corpo-
rais que envolvem a respiração, a concentração e 
os preceitos da Medina Tradicional chinesa) são 
efetivos ajudando a reduzir o risco de quedas em 
idosos.

MARÍLIA TEM O PROGRAMA DE 
PREVENÇÃO DE QUEDAS

Considerando a relevância do que foi expos-
to a equipe de Medicina Preventiva do Espaço 
Viver Bem propõe o Programa de Prevenção de 
Quedas, que consiste com o objetivo de Prevenir 
e/ou minimizar os riscos de quedas nos benefi-
ciários acima de 60 anos. O beneficiário inscrito 
passa por um acolhimento realizado pela equi-
pe multiprofissional composta por: enfermeira, 
educadora física, fisioterapeuta, fonoaudióloga e 
terapeuta ocupacional.

O Programa é realizado em etapas: Avalia-
ção Individual, Av. Domiciliar e Orientações.

Os beneficiários em que forem identificados 
com déficits de equilíbrio e força muscular e que 
tenham autonomia, serão encaminhados para o 
atendimento no grupo de força muscular e equi-
líbrio, e para os casos em que seja necessário 
acompanhamento individualizado o participante 
será encaminhado aos profissionais da área com-
petente

OBJETIVO DO PROGRAMA É:
• Prevenir e/ou minimizar os riscos de quedas 
nos beneficiários acima de 60 anos.
• Levando orientação e esclarecimento à 
população alvo, seus familiares e cuidadores, 
assim como para profissionais envolvidos na 
assistência a essa faixa etária no que diz respeito 
a identificação de fatores de risco de quedas e 
suas consequências para pessoa idosa.
• Buscando relacionar os fatores de risco 
ambientais mais importantes e orientar o idoso 
e sua família quanto às principais medidas 
preventivas.

DICAS IMPORTANTES PARA PREVENIR 
AS QUEDAS NA TERCEIRA IDADE

• Elimine tudo aquilo que possa ser obstáculo ou 
provocar escorregões dentro de casa, como fios, 
tapetes e outros objetos.
• Instale suportes, corrimãos e outros acessórios 
de segurança no banheiro, na sala, nos corredores 

e no quarto.
• Use sapatos com sola antiderrapante; nunca 
ande só de meias e substitua os chinelos que 
estão deformados ou frouxos.
• Instale iluminação ao longo do caminho da 
casa, principalmente para chegar até o banheiro.
• Os armários devem ter portas leves e maçanetas 
grandes para facilitar a abertura, e as roupas mais 
usadas devem ficar em lugares de fácil acesso.
• Evite o consumo de bebidas alcoólicas.
• Tome os medicamentos sempre no horário 
correto e informe o médico no caso de algum 
efeito colateral.

Psicóloga Vanessa Lopes Custódio Beiro

Hoje em dia, na maioria dos 
lares, temos um idoso e com 
isso a preocupação deve ser 

intensificada. Entre em contato 
com a Equipe do Espaço Viver 
Bem Unimed, na rua Coronel 

José Brás, 1087 ou pelo telefone 
2105-8191 e obtenha maiores 

informações.
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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.) Se você digitar ‘’politico honesto’’ no Google, o primeiro resultado será... 
02.) Se você digitar no Google “O maior mentiroso do mundo” vai aparecer...
03. ). O produto mais vendido pelo Walmart são as bananas.
04.) Uma mulher chamada Mum-Zi já era avó com 17 anos. Ela teve sua filha com 8 
anos e 4 meses, e sua filha também se tornou mãe com 8 anos!
05.) Shaquile O’neil usava um par de tênis por partida.
06.) Shigechio Isumi, um pescador japonês viveu 121 anos..
07.) . Gillian Anderson, a Agente Scully do seriado “Arquivo X” perdeu a virgindade 
aos 13 anos.
08.)  O nome do meio de Jonh Lennon era “Winston”
09.) As moscas domésticas vivem apenas 2 semanas.
10.) Se você apertar Ctrl+Shift+seta em cima de um texto, o cursor selecionará palavra 
por palavra.

Senso de humor é o sentimento que faz você rir daquilo
que o deixaria louco de raiva se acontecesse a você.



Capricórnio
 Os signos conservadores são 
práticos, cautelosos, persisten-
tes e sérios.
Este mês será favorável à car-
reira. Maio não será fácil para 
Capricórnio, porque terá que 

lidar com alguns obstáculos. No entanto, e de-
pois de superados os problemas, receberá a me-
recida recompensa. Os seus superiores repararão 
certamente na sua diligência, pelo que estará um 
passo mais perto de um avanço na carreira. Basta 
apenas que seja perseverante no seu esforço.

Aquário 
Cheios de alma e românticos 
com um sentido de experimen-
tação.
Em maio, os Aquarianos po-
dem esperar harmonia em todas 
as áreas. No entanto, é impor-

tante ter atenção à família. Um dos membros vai 
encontrar-se em dificuldades e terá de dar uma 
ajuda. Deve evitar fazer julgamentos, o que só 
assustaria uma pessoa que já está infeliz.

Peixes 
Signo modesto e sensível, que 
têm forte percepção interna e 
inspiração.
Quando se trata de relaciona-
mentos de longo prazo, este 
pode ser um período positivo 

para Peixes. Segundo o horóscopo, deve pas-
sar algum tempo com sua família. Há alguém 
à sua volta que precisará de ajuda, mesmo que 
possa rejeitá-la. Tente ganhar a confiança dessa 
pessoa. A bondade que mostrar será retribuída 
várias vezes.

Libra 
Justiça, simpatia, harmonia e 
intelecto.
Na carreira, Libra viverá um 
período de calma. O horósco-
po lembra-lhe que não deve 
descansar à sombra dos bons 

resultados obtidos, porque essa atitude pode ser 
notada pelos seus superiores. No tempo livre que 
terá em maio, sentirá prazer ao dedicar-se à cul-
tura e à arte, o que vai proporcionar experiências 
enriquecedoras, bem como temas de conversa 
interessantes.

Escorpião 
Lutador, observador, clarivi-
dente e empático com os outros.
De acordo com o horóscopo, 
Escorpião deve ter cuidado 
com a credulidade excessiva em 
maio. À sua volta existe uma 

grande quantidade de pequenos impostores. Te-
nha muito cuidado com um potencial parceiro, 
um conselheiro financeiro ou um colega de traba-
lho mal-intencionado. O excesso de energia pode 
ser gasto a praticar os seus desportos favoritos.

Sagitário 
Intencional, enérgico e cheio de 
desejo e esforço.
Maio irá continuar a ser muito 
positivo para o Sagitário. Terá 
pela frente um período em que 
sua imaginação será muito rica, 

por isso não terá problemas para encontrar a so-
lução para problemas com que outros não conse-
guem lidar. Isso pode ser utilizado na vida pes-
soal, bem como no trabalho. As pessoas ficarão 
felizes por poderem pedir-lhe conselhos e você 
estará lá para eles.
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VITRINE

O Sétimo Guardião:
No último capítulo, autor mata protagonista para salvar Luz.

Aguinaldo Silva já sabe que, no final de 
O Sétimo Guardião, escreverá cenas heroi-
cas para um personagem que ficará encarre-
gado de ser o salvador de Luz (Marina Ruy 
Barbosa), mas ainda não decidiu quem terá 
esse desfecho. Gabriel (Bruno Gagliasso) 
ou Júnior (José Loreto): um dos dois prota-
gonistas morrerá pela ruiva, de acordo com 
o autor.... 

“Sei que um deles vai morrer para salvar 
da morte Luz e o outro. É a chamada ‘morte 
heroica’. Gabriel ou Júnior? Realmente não 
sei. O que sei é que nas redes sociais tem 
muita gente achando que a Luz deve acabar 
sozinha”, admitiu Silva ... 

O que já é certo é que, antes de ficar nes-
sa situação tensa com Luz e Júnior, Gabriel 
vai conseguir salvar a fonte e estragar os 
planos malignos de Olavo (Tony Ramos). 
O guardião-mor sabotará as máquinas con-

de tesouro escondido no subsolo do casarão 
onde Gabriel mora. Além da fonte da juven-
tude, existe uma caverna ainda mais profun-
da que guarda uma preciosidade arqueoló-
gica brasileira

“Numa caverna ainda não descoberta 
debaixo do casarão, alguém vai achar um 
tesouro arqueológico. O que comprovará 
que existiu uma civilização no Brasil bem 
anterior às pessoas que hoje conhecemos 
como índios. Delírio de ficcionista? Não, na 
vida real já há provas bastante documenta-
das disso”, disse. 

Outro spoiler de Silva foi em relação ao 
serial killer que aterroriza os guardiões da 
trama. Ele revelou que padre Ramiro (Ail-
ton Graça) não será atacado e sobreviverá 
para contar a história da irmandade para 
os escolhidos para essa missão. O Sétimo 
Guardião chega ao fim no próximo dia 17.

Áries 
Força interior, a energia es-
pontânea, auto-confiança.
Maio será benéfico para a car-
reira. Áries sabe que, nesta 
fase, as relações pessoais po-
dem ser deixadas em segundo 

plano. Quando se trata de relacionamentos de 
longo prazo não há motivo para preocupações. 
O seu parceiro será compreensivo e pode contar 
com o seu apoio. No entanto, em novos relacio-
namentos, essa ausência de atenção pode signifi-
car problemas.

Touro 
Forte e teimoso, mas prático e 
determinado.
Em maio pode não sentir con-
fiança nas suas opiniões e pen-
samentos. No entanto, os ou-
tros não perceberão, pelo que 

pode agir com autoridade, mesmo que apenas 
aparente. Na carreira não irá encontrar nenhum 
problema. Nestes dias, as finanças serão muito 
importantes, bem como o seu desejo inconscien-
te de poupar.

Gêmeos 
Caráter comunicativo e cortês 
com senso de humor e criati-
vidade.
Maio irá trazer uma reviravol-
ta de 180 graus. As estrelas 
serão finalmente favoráveis 

aos Gêmeos no que respeita ao amor. Os relacio-
namentos de longo prazo, que podem ter sofrido 
uma desaceleração e pequenos problemas este 
ano, ganharão vida e prosperarão novamente. A 
ligação será agora muito forte. As pessoas sol-
teiras também terão as suas oportunidades. Não 
tenha medo de sair.

Câncer 
Emotivo, mas de caráter re-
ceptivo, temperamental e re-
servado.
Em maio, vai beneficiar ao in-
vestir tempo e esforço na car-
reira. O Sol em Touro traz um 

período muito frutífero, bem como persistência. 
Neste período viverá bons momentos com os 
seus amigos. Reserve pelo menos uma noite para 
eles. É importante relaxar e recarregar as suas ba-
terias para a próxima semana de trabalho.

Leão 
Corajoso, auto-confiante, as-
sertivo e aberto assim é o Leão
Leão também aproveitará a 
vida em maio. A influência de 
Vénus neste signo do Zodí-
aco é agora muito forte e por 

isso pode esperar muitas aventuras e flirts. Isso 
aplica-se não apenas a relacionamentos novos e 
emergentes, mas também aos mais longos. Vai 
sentir-se como se estivesse novamente recém-
-apaixonado. Não descuide a sua família.

Virgem 
Virgem é cuidadoso e aten-
cioso, mas inteligente e meti-
culoso.
Em maio enfrentará um grande 
dilema na vida pessoal. Para 
que seja resolvido da melhor 

forna, deve seguir o seu coração; só isso lhe dará 
felicidade. É normal lamentar o que não se ex-
perimentou. Mesmo as experiências menos po-
sitivas ajudam a desenvolver sua personalidade.
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tratadas pelo ex-sócio de Valentina (Lilia 
Cabral) para perfurar a fonte e fingirá per-
mitir a exploração só para que sua mãe seja 
libertada da cadeia.

Olavo, no entanto, vai terminar a nove-
la impune. Aguinaldo Silva adiantou que o 

empresário vai sair ileso de seus crimes e 
ganhar ainda mais dinheiro. Ele lucrará com 
uma outra fonte que jorrará um líquido tão 
precioso quanto a  água azul protegida pela 
irmandade.... 

O autor ainda revelou que há um gran-



COZINHANDO COM ARTE

Ingredientes
• 300 g de bacon em cubinhos
• 1 k de costelinha de porco, cortada de osso 
em osso, temperada com tempero mineiro, 
alho e limão
• 4 coxas com sobrecoxas, partidas ao 
meio, temperadas com tempero mineiro, 
pimenta e alho

AQUELE ABRAÇOA CIDADE ERA ASSIM...
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• 700 g de pernil de porco, em cubos, tem-
perados com tempero mineiro, alho e limão
• 3 cebolas grandes em cubos
• 1/2 pimentão verde, em cubos
• 1/2 pimentão vermelho, em cubos
• 1/2 pimentão amarelo, em cubos
• talos de cebolinha a gosto

Modo de preraro
Doure o bacon, retire e reserve. 
Coloque as costelinhas na gordura do bacon 
e frite por 10 minutos. Junte as coxas e frite 
por mais 10 minutos. 
Junte o lombo e frite por mais 15 minutos.
Acrescente a cebola, os pimentões e a cebo-
linha e refogue por 4 ou 5 minutos.
5 tomates bem maduros em cubos
1 colher, das de sopa, de açafrão da terra
2 paios, em cubos
3 linguicinhas calabresas (eu usei das finas) 
ou 1 grossa, em rodelinhas
500 g de linguiça artesanal fina de pernil, 
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pré cozida em água, em rodelas
500 g de linguiça de pernil grossa, apimen-
tada, pré cozida em água, em rodelas
200 g de ervilha congelada
2 envelopes de tempero próprio para paella
4 litros de caldo de frango (ou 4 litros de 
água mais 3 sachês de caldo de galinha sem 
gordura)
sal a gosto
Acrescente os tomates picados, refogue por 
3 ou 4 minutos e junte o açafrão da terra. 
Deixe o açafrão fritar por 1 minuto, mexa 
bem os ingredientes e junte todas as lingui-
ças e frite por 5 minutos.
Junte as ervilhas (deixe um pouco para usar 
na decoração), o caldo de frango fervente e 
os envelopes de tempero de paella.
2 quilos de arroz parboilizado
sal e pimenta a gosto
500 g de gariroba pré-cozida em cubos
500 g de torresmos já prontos
6 ovos cozidos partidos em 4
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1 cebola roxa em rodelas finas
1/2 pimentão verde em tiras
1/2 pimentão amarelo em rodelas
1/2 pimentão vermelho em rodelas
cheiro verde (salsinha e cebolinha) picados, 
a gosto
pimenta fresca a gosto
Uma boa regada de azeite EV
Quando o caldo ferver, acrescente o arroz, 
em cruz.
Com a ajuda de uma colher, distribua o arroz 
uniformemente, para que todo ele fique co-
berto com o caldo. Acerte o sal e acrescente 
pimenta a gosto.
Acrescente a gariroba, mexa e tampe a pael-
leira com alumínio. Cozinhe, em fogo baixo, 
até o arroz secar e ficar ao dente.
Retire o alumínio, decore com as tiras e ro-
delas de pimentão e cebola, com os ovos co-
zidos, com os torresmos, o bacon reservado 
lá no início e o restante da ervilha. Regue 
com bastante azeite.
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