
Edição   0033 – Ano III – Mês de Junho / 2019 – Tiragem desta edição: 10.000 Exemplares comprovados - Distribuição Gratuita

Uma comitiva de empresários Chineses 
esteve reunida com o Prefeito municipal 
de São Carlos e secretários. O objetivo 

é a instalação da uma fábrica da 
Aeonmed, uma das principais empresas 
de dispositivos médicos do mundo. Uma 
grande conquista para a cidade. Pág. 06

 A juventude brasileira escolheu 
o Instagram como a rede social 
do momento. De acordo com um 

levantamento realizado pela Cuponation, 
jovens de classe média, entre 17 e 25 

anos, passam em média 1h e 32 minutos 
conectados à rede social por dia. Pág. 10

Em uma época de hábitos alimentares 
incorretos e sedentarismo a Unimed Marília 
disponibiliza um programa que estimula a 
construção de hábitos saudáveis com ações 
que criam o estilo de vida adequado pra a 

criança e o adolescente.  Pág. 12

ALERTA GERAL:
O Jornal do Ônibus fez um 

balanço do avanço da dengue 
em todo o interior paulista, 
passando pela nossa região.

Centenas de mortes e milhares de casos já confirmados nas principais 
cidades do estado de S. Paulo. Em alguns municípios o estado de 

Calamidade pública já foi declarado. O mosquito da Dengue mata 
de fato e, se faz necessário uma ação integrada entre administração 
municipal, população e entidades para se evitar um mal maior com 

sequelas devido ao ocorrido em 2015. Pág. 05

Chineses visitam São 
Carlos em busca de 

apoio para a instalação 
de empresa.

ALERTA:
Jovens Brasileiros 

passam pelo menos 1h30 
por dia no instagram e 
conseguem ler apenas 

02 livros por ano.

CRESCER SAÚDAVEL:
Peso adequado e 

qualidade de vida:   
Programa estimula a 

construção de hábitos 
saudáveis para a criança 

e o adolescente.

IMPERDÍVEL: 
Cristina de Lucchi nos 

apresenta em sua coluna uma 
sugestão econômica e deliciosa 

para o seu final de semana. 

Se você ainda não conhece vale a penas dar um pulinho em Barra Bonita-
SP. São diversas opções de lazer com a família em uma solução rápida 
e econômica em tempos de retração, onde um passeio é primordial para 

refrescar as ideias. Confira na coluna VIAGENS E CIA . Pág. 08
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Ao orar por sua família, lembre-se do modelo 
de mulher piedosa que as escrituras apresentam 
em Provérbios 31.10-31. Ela cuida de seu lar e 
o administra bem. Sabe como comprar, vender e 
fazer investimentos lucrativos. Mantém-se saudá-
vel e forte e veste-se de forma atraente. Trabalha 
com diligência e possui aptidões rentáveis. É ge-
nerosa e prepara-se para o futuro com prudência. 
Contribui para a boa reputação da família. É forte, 
estável, honrada e não tem medo de envelhecer.

Fala com sabedoria e bondade. observa com 
atenção o que se passa em sua casa. Recebe elo-
gios de seus familiares. apoia a família e, ao mes-
mo tempo, possuiu uma vida produtiva e bem-
-sucedida.

Por mais que isso tudo possa parecer distante 
de sua realidade hoje, lembre que Deus lhe con-
cedeu todos esses talentos antes mesmo de você 
nascer. Pode ser que você sinta que eles estão 
adormecidos ou mortos e que suas limitações 
bloquearam para sempre sua capacidade de cum-
prir o plano de deus para sua vida. essa, porém, é 
a mentira na qual satanás quer que acreditemos.

Nosso Deus é poderoso para agir em nossa 
vida e transformar a nossa realidade, no momen-
to em que nos dispomos a buscar a vontade dele 
e a obedecer-lhe os mandamentos.

Portanto, não desanime. Você de fato não 
consegue superar suas limitações sozinha, mas 
ele prometeu que estaria a seu lado até o fim dos 
tempos (Mt 28.20).

Oremos: “Senhor, ajuda-me a cuidar bem de 
minha família. Transforma meu egoísmo, minha 
impaciência e minha irritabilidade em bondade, 
longanimidade e disposição para suportar todas 

as coisas. Dá-me um coração novo e trabalha 
em mim teu amor, tua paz e tua alegria. Amém.”

Por “Stormie Omartian”

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.

“Gálatas 6.1-9 e reflita.
“E não nos cansemos de fazer o bem, 

pois no tempo próprio colheremos, se não 
desanimarmos.” (Gálatas 6.9)“  Efésios 2:4-9

Conforme reportagens divulgadas em 
nosso site, uma série de indicadores mostra 
que os custos têm se elevado para as famí-
lias em proporção inversa ao que ocorre 
com a renda. 

O faturamento médio dos trabalhadores 
por exemplo, caiu este ano em relação a 
2018, passando de R$ 1.917 para R$ 1.868. 
Já na média brasileira, o valor subiu: de R$ 
2.191 para R$ 2.218.

O Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) medido pelo Ipead, registrou, 
entre maio e abril, alta de 5,53%. Mas al-
guns itens tiveram elevação bem mais acen-
tuada. É o caso da cesta básica, cotada hoje 
em R$ 461,46. O aumento acumulado no 
ano, até abril, foi de 17,33%.

Preços de outros tópicos fundamentais 
nos orçamentos domésticos e empresariais 
cresceram, igualmente, acima do índice 
inflacionário. A luz, por exemplo, saltou 
18,54% no período. Já a gasolina, embora 
tenha ficado 5,28% mais cara entre maio e 
abril, interferiu nos custos de diversos pro-
dutos. O gás de cozinha, por sua vez, a des-
peito de modestos 0,29% de alta ao longo 

de um ano, tem sofrido reajustes que afetam 
significativamente o cotidiano das pessoas. 

Basta lembrar que, hoje, já são 14 mi-
lhões de lares, o que corresponde a um 
quinto das famílias brasileiras, preparando 
alimentos com o uso de lenha, um aumento 
de 27%, ou de três milhões de domicílios, 
entre 2016 e 2018.

No tocante ao mundo do trabalho, os ní-
veis de desocupação podem até ter baixado, 
se comparados 2018 e 2019 – mas conti-
nuam em patamares inaceitáveis. Segundo 
dados do IBGE divulgados recentemente, 
são mais de 13.4 milhões de brasileiros de-
sempregados.

A conclusão é de que já passa da hora 
de a economia no país, em nosso estado e, 
principalmente em nossa querida Marília 
ser favorecida por decisões importantes, 
como a das reformas em discussão no Con-
gresso. Só assim pode-se esperar sinais de 
recuperação. É muito triste percorrer ruas 
centrais da cidade e deparar com portas bai-
xadas ou quando abertas, sem o consumidor 
para impulsionar o consumo. Acorda Brasil, 
Acorda Marília!!!

ÂNIMO PARA FAZER O BEM

FLASH COM PIMENTA

Economia em baixa e custo 
de vida em alta.

“ Se a lei existe e as placas advertem, por qual motivo não é fiscalizada??? ”



‘Valentine’s Day’: por que o Brasil é ‘do contra’ e 
comemora Dia dos Namorados em 12 de junho?

IN FOCO

Mas por aqui ele não é comemorado em 
fevereiro como nos outros países? - aliás, 
nem perto disso. Desde 1948, o país cele-
bra essa data romântica em 12 de junho. Ela 
coincide com a véspera do Dia de Santo An-
tônio, conhecido como santo casamenteiro, 
mas o motivo para isso tem pouco a ver com 
o significado religioso - foi exclusivamente 
comercial.

A ideia de estabelecer uma comemora-
ção de “Dia dos Namorados” veio do publi-
citário João Doria, pai do atual governador 
de São Paulo. Dono da agência Standart 
Propaganda, ele foi contratado pela loja Ex-
posição Clipper com o objetivo de melhorar 
o resultado das vendas em junho, que sem-
pre eram muito fracas.

Inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, 
Doria instituiu outra data comemorativa 
para trocar presentes no ano: o Dia dos Na-
morados.

Junho foi escolhido porque era justa-
mente o mês de desaquecimento das vendas. 
A escolha do dia 12 teve a ver com o fato de 
ser véspera da celebração de Santo Antônio, 
que já era famoso no Brasil por ser o santo 
casamenteiro.

Unindo, então, o útil ao conveniente, 
Doria criou a primeira propaganda que ins-
tituiria a data no país.

“Não é só com beijos que se prova o 
amor!”, dizia um slogan do primeiro Dia 
dos Namorados brasileiro. “Não se esque-
çam: amor com amor se paga”, afirmava ou-
tro. A propaganda foi julgada a melhor do 
ano pela Associação Paulista de Propaganda 
à época.

A data começou a “pegar” no Brasil no 
ano seguinte, quando mais regiões começa-
ram a aderir a ela - posteriormente, a come-
moração se tornou nacional.

Atualmente, o “Dia dos Namorados” já 
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Cornetadas do dedão

é a terceira melhor data para o comércio no 
país - atrás apenas do Natal e do Dia das 
Mães. A média do faturamento do dia ro-
mântico já chega perto de R$ 1,5 bilhão.

São Valentim
A origem do Dia de São Valentim, ce-

lebrado nos Estados Unidos e na Europa, 
é muito anterior ao Dia dos Namorados no 
Brasil.

O chamado Valentine’s Day começou a 
ser celebrado no século 5 - o primeiro dia 
oficial do santo foi declarado em 14 de feve-
reiro de 496 pelo papa Gelásio, em homena-
gem a um mártir que tinha esse nome.

 Qual o resultado efetivo 
do passeio realizado pelas 
autoridades em Ônibus do 
transporte Coletivo???

Você aceita receber mensagens 
de política no seu celular???

Será que o povo Potiguar vai 
se adaptar as peripécias da 
terrinha???

 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.......
Você arrisca um palpite para a 
Copa América???

O dia 14 de fevereiro é conhecido no mundo todo como “o dia mais ro-
mântico do mundo”. Chamado “Valentine’s Day” (ou Dia de São Valen-

tim), a data celebra o que é conhecido no Brasil como Dia dos Namorados 
que comemoramos na próxima quarta-feira (12).

Há algumas explicações para a história, 
mas a mais famosa é a de que São Valentim 
era um padre de Roma que foi condenado à 
pena de morte no século 3.

Segundo esse relato, o imperador Clau-
dio 2 baniu os casamentos naquele século 
por acreditar que homens casados se torna-
vam soldados piores - a ideia dele era de que 
solteiros, sem qualquer responsabilidade fa-
miliar, poderiam render melhor no Exército.

Valetim, porém, defendeu que o casa-
mento era parte do plano de Deus e dava 
sentido ao mundo. Por isso, ele passou a 
quebrar a lei e organizar cerimônias em 
segredo.

Quando Claudius descobriu, ele foi pre-
so e sentenciado à morte no ano 270.

Mas, durante o período em que ficou 
preso, o agora santo se apaixonou pela filha 
de um carcereiro. No dia do cumprimento 
da sentença, ele enviou uma carta de amor à 
moça assinando: “do seu Valentim” - o que 
originou a prática moderna de enviar cartões 
para a pessoa amada no 14 de fevereiro.

Mas foi apenas dois séculos depois que 
a data passou a ser efetivamente comemora-
da, quando o papa Gelásio instituiu o Dia de 
São Valentim, classificando-o como símbo-
lo dos namorados.

A comemoração foi criada como uma 
resposta a uma tradição antiga que teria se 
originado em um festival romano de três 
dias chamado Lupercalia.

A comemoração foi criada como uma 
resposta a uma tradição antiga que teria se 
originado em um festival romano de três 
dias chamado Lupercalia.

O evento, ocorrido no meio de fevereiro, 
celebrava a fertilidade. Seu objetivo era 
marcar o início oficial da primavera. 

PROMOÇÃO JP PIZZARIA E 
JORNAL DO ÔNIBUS

E viva o amor!!! E para você??? 
Neste dia dos namorados, O QUE É O 

AMOR???
O Jornal do Ônibus de Marília e a JP 

Pizzaria querem saber a sua opinião e, a 
melhor resposta poderá ganhar uma pizza 
no dia dos Namorados. Para participar é 

simples:
1-)  Curta a nossa página no Facebook 

(@jornaldoonibusmarilia)
2-) responda a pergunta acessando 

nosso wattsApp e boa sorte!!!
A melhor resposta irá ganhar uma pizza 

da JP Pizzaria. Acesse e concorra.



PRIMEIRA PARADA

Investimentos: Guerino Seiscento Transportes 
apresenta nova frota, inclusive com nove ônibus 

de carroceria Marcopolo e chassi Scania.
A empresa de ônibus Guerino Seiscen-

to Transportes, operadora com atuação em 
diversos estados brasileiros, apresentou re-
centemente sua nova frota com 14 novos 
carros e, dentre eles, o destaque para nove 
ônibus com carroceria Marcopolo e chassi 
Scania.

Os modelos são Marcopolo Paradiso 
1200 New G7, com poltronas semileito. Os 
veículos serão utilizados em serviço execu-
tivo nas linhas interestaduais e intermunici-
pais, conforme informado pela Marcopolo, 
em nota.

Os nove ônibus Paradiso 1200 New G7 
da Guerino Seiscento têm chassi Scania 
K360 4X2, com 14.000 mm de comprimen-
to e 42 poltronas semileito, revestidas em 
couro sintético e com tomadas USB.

“A Guerino Seiscento é reconhecida 
nacionalmente por oferecer mais conforto 
e comodidade para os seus passageiros. Fi-
camos muito orgulhosos em colaborar para 
esse sucesso, fornecendo veículos com ele-
vado padrão de qualidade e sofisticação”, 
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“A Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.

DICAS DA GUERINO

Dicas para viagens 
longas de ônibus

Viagens em ônibus de turismo com mais 
de cinco ou seis horas de duração podem ser 
cansativas e desconfortáveis. No entanto, 
alguns cuidados podem torná-las agradáveis 
e muito proveitosas. Pensando nisso, sepa-
ramos alguns passos para tornar a sua expe-
riência mais confortável e divertida. Esta é a 
segunda parte de nossas dicas da GUERINO 
desta vez, de forma mais ampliada e deta-
lhada. Confira e boa viagem!!!

Viagens Rodoviárias Longas:
Aproveite as Paradas

Ônibus rodoviários são obrigados a fazer 
paradas de quatro em quatro horas. Informe-
-se com o motorista sobre quanto tempo o 
ônibus ficará parado e respeite esse limite.

Utilize esse momento para fazer um 
alongamento, esticar as pernas, ir ao banhei-
ro, dar telefonemas (às vezes o sinal do ce-
lular sofre interferências quando o veículo 
está em movimento) ou comer alguma coisa.

Aproveite essas pausas para ir ao ba-
nheiro, dar telefonemas (às vezes o sinal do 
celular sofre interferências quando o veículo 
está em movimento) ou comer alguma coisa.

Leve palavras-cruzadas e livros para se 
distrair durante a viagem.

Higiene
Não esqueça de carregar na sua bagagem 

de mão uma bolsinha com escova de dente, 

pasta, fio dental, escova de cabelo e papel 
higiênico ou lenços umedecidos.

Aproveite as paradas para fazer a sua hi-
giene pessoal.

Quando fazemos viagens longas é im-
portante carregar na bolsa, ainda, alguns 
medicamentos, para enjoo e dor de cabeça.

Colírios, antialérgicos, remédios para o 
estômago e relaxantes musculares podem 
ser úteis. Informe o motorista caso tenha al-
gum problema ou mal-estar. Isso vale para 
os momentos de paradas.

Alimentação
Idealmente as paradas oferecem refei-

ções completas, que são servidas dia e noite 
e estão sempre frescas.

No entanto muitas delas vendem apenas 
lanches rápidos, fecham durante a noite ou 
oferecem refeições de qualidade duvidosa.

Desconfie de locais aonde a comida é 
self-service: você não sabe há quanto tempo 
ela está exposta ali.

A grande saída é sempre levar consigo 
frutas, sanduíches, biscoitos, barras de ce-
real e todo e qualquer alimento que resista a 
horas fora da geladeira.

Não esqueça de levar uma garrafa de 
água. É fundamental se hidratar com fre-
quência. Evite ingerir alimentos gorduro-
sos e que podem causar mal-estar durante 
a viagem.

informou Rodrigo Pikussa, diretor do Ne-
gócio Ônibus da Marcopolo.

Os ônibus também contam com siste-
ma de áudio e vídeo e monitores, geladeira, 
parede de separação com porta deslizante, 
banheiro, sistema multiplex, itinerário ele-
trônico, cintos de segurança retráteis, porta-
-copos e porta-revistas.

A Guerino Seiscento Transportes tem 
sede em Tupã, no interior do Estado de São 
Paulo, e atende os estados de São Paulo, Pa-
raná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do 
Sul. 

A empresa foi classificada em segundo 
lugar na mais recente pesquisa de qualidade 
da ANTT (Agência Nacional de Transportes 
Terrestres) e possui frota com mais de  300 
ônibus. Segundo informações de bastidores, 
a empresa esta pleiteando junto a ANTT 
mais algumas linhas do Paraná para a região 
de Bauru, Jaú, Botucatu, etc. A apresenta-
ção da nova frota de ônibus foi apresentada 
á população em desfile que circulou pelas 
principais ruas de Marília e Tupã. 



Junho / 2019Página 5

Sinal de Alerta:  Apesar das baixas 
temperaturas, a dengue avança de forma 

avassaladora e começa a fazer vítimas fatais. 

ACONTECE MARÍLIA

Apesar do frio mais intenso inibir a ação 
do mosquito transmissor, a queda na tem-
peratura nos últimos dias não foi suficiente 
para conter o avanço da dengue em regiões 
do Estado onde a incidência era considera-
da menor e, com isso os numeros da dengue 
aumentam em todas as cidades onde a trans-
parencia na divulgação das informações 
aparece como um elo fundamental de cons-
cientização junto a população. Para se ter 
uma ideia, nossa reportagem realizou uma 
busca pelas principais cidades do interior e 
paulista e ligou o sinal de alerta.

Em Bauru, ao menos 21 pessoas mor-
reram este ano. A cidade ocupa a liderança 
nacional em número de casos, com 19.471 
pessoas infectadas pela doença, conforme 
o ultimo boletim divulgado no mê de maio, 
pela Secretaria de Saúde do município. Em-
bora a pasta afirme que o número de casos 
vem caindo, foram confirmadas 1.449 novas 
ocorrências. Segundo a secretaria, esses ca-
sos foram notificados de janeiro ao início de 
maio, mas só agora saíram os resultados dos 
exames.

Campinas, a mais populosa cidade do 
interior, assumiu o segundo lugar em núme-
ro absoluto de casos de dengue no Estado, 
este ano, com 16.445 casos confirmados, 
conforme balanço final no fechamento do 
mês. Três pessoas morreram com a doen-
ça na terceira maior epidemia registrada no 
município.

A Secretaria de São José do Rio Preto, 
em terceiro lugar no ranking de casos em 
São Paulo, também atualizou os dados da 
dengue. Agora, são 15.790 casos confirma-
dos, além de 5.715 em investigação. A cida-
de registra 10 mortes pela doença este ano, 
mas todas são anteriores ao mês de maio que 
não registrou mortes.

Em Araraquara, já são 10.960 casos e 
cinco mortes confirmadas. A epidemia é a 
pior já vivida pela cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde de 
Presidente Prudente confirmou por meio da 
Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), 232 
casos de dengue. Com isso, são 1464 cata-
logações positivas em Presidente Pruden-
te. Do total, 18 são importadas, vindas de 
outras localidades, e 1.446 são autóctones, 
contraídas na cidade. Entre as demais, so-
bram o número de catalogações confirmadas 
e os exames que já deram resultado negativo 
para a doença.

Na nossa região a situação não é diferen-
te. A cidade de Tupã já confirmou a quinta 
morte causada por complicações da dengue 
neste ano, a cidade já registra uma de suas 
piores epidemias da doença da história, se-
gundo dados da prefeitura. Neste ano, já são 

2.247 casos confirmados da doença e outros 
890 que aguardam confirmação por exames. 
A situação atual só não é pior que a epide-
mia registrada em 2015 na cidade, quando 
sete pessoas morreram e 2.406 casos da do-
ença foram confirmados.

No último levantamento feito pela Se-
cretaria Municipal da Saúde, Assis contabi-
lizava 355 casos positivos, sendo a grande 
maioria contraído na própria cidade. Dos 
exames encaminhados para análise, 535 fo-
ram negativos e cerca de 500 ainda aguar-
dam os resultados.

Em Lins, a Secretaria Municipal de Saú-
de, através da Divisão de Vigilância Epide-
miológica e Controle de Vetores informou 
em sua ultima nota sobre o assunto que 
neste ano de 2019 já foram notificados du-
zentos e trinta e oito (238) casos de Dengue 
sendo setenta e três (73) casos confirmados 
como positivos, cinquenta e três (53) encer-
rados como negativos e cento e onze (111) 
aguardando resultados.

Em Marília não podemos esquecer que 
em 2015 a cidade enfrentou uma situação 
gravíssima quando foram registrados mais 
de 50 mil casos positivos de dengue e 37 
óbitos devido a doença, justamente pelo 
acumulo de lixo e a falta e operacionalidade 
da administração da época. A preocupação 
é a de que grande parte destas pessoas que 
foram vitimizadas na ocasião se tornaram 
parte de um grupo de importante de risco 
potencial. Este ano duas pessoas já morre-
ram com a sintomatologia, mas, a secretaria 
não confirma. No que diz respeito aos casos 
registrados, apesar da grande quantidade de 
pessoas nos postos de saúde, a informação 
é da  confirmação de 626 casos de dengue 
positivos na cidade desde o começo do ano 
sendo que são aguardados resultados de 
3.257 exames.

 Um dos desafios mais inquietantes na 
luta contra o vírus da dengue é o risco de 
infecções severas quando a pessoa contrai a 
doença pela segunda vez. Agora uma equipe 
internacional de pesquisadores conseguiu 
identificar o mecanismo responsável por 
esse aumento na gravidade da doença. 

Na segunda infecção, o anticorpo reco-
nhece o novo tipo do vírus, mas não bem o 
suficiente para limpá-lo do organismo“Em 
vez de neutralizar o vírus, os anticorpos se 
ligam a eles de uma maneira que os ajuda a 
invadir outras células do sistema imunológi-
co e a se espalhar.” De acordo com os pesqui-
sadores, esse efeito cavalo de Tróia já havia 
sido demonstrado antes, mas a pesquisa atual 
fornece uma análise entre a genética do vírus 
e a resposta imunológica com detalhes sem 
precedentes, indo além do sorotipo principal.
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Empresários chineses visitam 
prefeitura em busca de apoio 
para instalação de empresa 

em São Carlos.

Vida Uma comitiva de empresários 
chineses, acompanhados pelo vereador 
Marquinho Amaral e diretores de uma 
empresa da cidade da área médica, visi-
tou a Prefeitura na manhã desta segunda-
-feira (27/5). O grupo foi recebido pelo 
secretário de Meio Ambiente, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, José Galizia 
Tundisi, e o secretário de Governo, Ed-
son Fermiano.

Em Votuporanga, Prefeito 
João Dado apresenta relação 

de mais de 100 obras 
entregues, em execução e a 
inaugurar em seu Governo.

Os chineses estudam a instalação de 
uma fabrica da Aeonmed, uma das prin-
cipais empresas de dispositivos médicos 
do mundo, em São Carlos, numa parceria 
com a Exxomed, empresa são-carlense es-
pecializada em artroscopia e com amplo 
portfólio de produtos.

Os secretários colocaram a Prefeitura 
a disposição do grupo para a viabilização 
da instalação da fábrica em São Carlos.

Ribeirão Preto entregará 2.078 casas de um total de 
6.991 unidades de bairro planejado considerado um dos 

maiores da “Minha Casa Minha Vida” do País. 
Ribeirão Preto entregará, no próximo 

dia 4 de julho, 2.078 unidades habitacionais 
no residencial Vida Nova Ribeirão. O con-
junto habitacional é o maior bairro planeja-
do da cidade e um dos maiores do programa 
Minha Casa Minha Vida, do governo Fede-
ral. No final do ano passado, já haviam sido 
entregues 4.913 casas, totalizando 6.991 
moradias.

Localizado na rodovia Alexandre Bal-
bo, Km 332,5 - Anel Viário Contorno 
Norte, o Vida Nova Ribeirão tem 100% 
de infraestrutura, como asfalto, ilumina-
ção, rede coletora de água e esgoto, aces-
sibilidade e áreas destinadas para a ins-
talação de empreendimentos comerciais 
e indústrias. Está conectado ao emissário 
do Daerp e é atendido pelo sistema de 
transporte coletivo.

O residencial já possui um Centro de As-
sistência Social (CRAS) com recepção para 
acomodar a população, quatro banheiros, 
sendo dois adaptados, sala de coordenação, 
sala multiuso e três salas para atendimento.

Do total de obras apresentadas, 80 inicia-
ram no atual Governo e 37 remanesceram do 
Governo anterior.

Em coletiva com a imprensa, na manhã 
desta quinta-feira (30/5), o Prefeito João 
Dado apresentou uma relação de 117 obras 
que estão sendo realizadas durante sua ges-
tão. Algumas já foram entregues e inaugu-
radas, outras estão em execução e em fase 
de projeto para ter início. A meta é que até 
o final de 2020 todas essas obras estejam 
em pleno funcionamento, contribuindo para 
uma Votuporanga ainda melhor.

Do total de obras apresentadas, Dado 
explicou que 37 foram ações que já haviam 
iniciado no Governo anterior, algumas esta-
vam paralisadas e outras por finalizar. “De-
mos andamento em todas elas e hoje muitas 

Contará, ainda, com Centro de Educação 
Infantil (CEI), Escola de Edução Infantil 
(EMEI), Unidade Básica de Saúde (UBS), 
parque linear, praças, playground, campos 
de areia, quadras poliesportivas, academia 
ao ar livre, cerca de quatro quilômetros de 
ciclovias e mais de 11 quilômetros de pista 
de caminhada.

Somadas, as casas representam 326.479 
metros quadrados em área construída, em 
um terreno total de 2.830.297 de metros 
quadrados.

“É um bairro novo da cidade com quase 
25 mil pessoas e totalmente planejado, com 
toda a facilidade urbana e infraestrutura ne-
cessária para essa população ter uma boa 
qualidade de vida”, afirma o prefeito Duarte 
Nogueira.

O Vida Nova Ribeirão é um empreen-
dimento conjunto da prefeitura de Ribeirão 
Preto, Cohab e Construtora Pacaembu, em 
parceria com o governo federal, que rece-
beu mais de R$800 milhões de investimento 
para a construção das casas.

já estão sendo utilizadas pela população, 
como, por exemplo, a recuperação da Es-
trada do 27, o Conjunto Habitacional ‘São 
Lucas’, a nova sede do Tiro de Guerra, o 
Cemei do Jardim Itália, o Consultório Mu-
nicipal ‘Dr. João Carlos Botelho de Miran-
da’ no Carobeiras, o Centro de Convivência 
do Idoso no Bom Clima, entre outras. Além 
destas, estamos debruçados para conseguir 
concluir outras obras como, por exemplo, a 
Praça Adilson Ribeiro no bairro Comerciá-
rios, o Consultório Municipal do Paineiras, 
o CRAS Noroeste, que iremos inaugurar 
no calendário de aniversário da cidade; e 
também a Reforma da Praça do Tobogã, 
a cobertura e iluminação da Arena ‘Plínio 
Marin’, e tantas outras que seguem em an-
damento”, disse o Prefeito.
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Saque de FGTS para faculdade, sitio, pré-natal 
e plano de saúde é defendido no Congresso. 

O Saque do fundo de garantia (FGTS) 
em situações como pagamento de faculda-
de, quitação de plano de saúde, compra de 
sítio ou nos casos de violência doméstica 
são defendidos em 165 projetos de lei (PL), 
reunidos pelo consultor legislativo Fernando 
Nery. É o que apurou nossos corresponden-
tes diante do anuncio do Governo em prepa-
rar um novo pacote para liberação do FGTS.

“Com a inteligência artificial ameaçan-
do os empregos formais, todo custo para a 
contratação precisa ser rediscutido”, defen-
de Nery. As novas regras da maioria destes 
projetos, já em tramitação, permitem o uso 
dos recursos do fundo para tratamentos de 
saúde específicos, investimentos financeiros 
e gastos com educação e moradia. Dois de-
les propõem que o depósito do empregador 
seja feito diretamente ao trabalhador. Atual-
mente, o saque é permitido em nove casos, 
entre eles, demissão sem justa causa, apo-
sentadoria, compra da casa própria, ou com-
pra da casa própria ao completar 70 anos.

Segundo o ministro da economia, Paulo 
Guedes, o governo estuda liberar estes tipos 
de saques para impulsionar a economia. Em 
2017, o governo Temer permitiu a retirada 
dos FGTS das contas inativas. O valor dos 
saques chegou a R$ 44 bilhões. 

“O FGTS ficou anacrônico, pois o país 
mudou muito nesses 50 anos. Houve uma 
nova Constituição, surgiram outras pro-
teções sociais”, diz o economista. Fora do 
Legislativo, outros economistas também 
propõem mudanças para corrigirem o que 
identificam como “distorções ao funciona-
mento da economia”.

Além dos projetos de lei que ampliam 
a possibilidade de saque, Nery argumentou 
ao menos cinco grupos de propostas para 
o FGTS de economistas especializados em 
mercado de trabalho e em contas públicas.

1. Fim da multa para o trabalhador
Embora possa aumentar a rotatividade (e 

reduzir investimentos em qualificação dos 
trabalhadores), a multa de 40% do FGTS 
pode servir também para inibir demissões. 
Por isso, trabalho dos economistas José 
Márcio Camargo, Edward Amadeo e Gusta-
vo Gonzaga, da PUC-Rio, sugeriram manter 
a penalidade, mas transferir o dinheiro para 
um fundo público e não para o demitido. 
Eles também sugerem que a remuneração 
dos depósitos aumente de acordo com a du-

Dicas sobre Direitos do 
Trabalhador - Parte 8

1-) Caso uma atividade deixe de ser 
considerada Insalubre ou o grau de insa-
lubridade seja reduzido, por meio de ato de 
uma autoridade competente, o empregado 
continua a receber por direito adquirido?

Não. Caso a Insalubridade seja desca-
racterizada ou desclassificada por auto-
ridade competente, o empregado deixa de 
receber o adicional respectivo.

A reclassificação ou descaracterização 
da insalubridade, por ato da autoridade 
competente, repercute na satisfação do res-
pectivo adicional, sem ofensa a direito ad-
quirido ou ao princípio da irredutibilidade 
salarial. Súmula 248, TST

2-) Se a perícia é necessária para se ca-
racterizar a Insalubridade, o que deve se 
fazer em caso de fechamento da Empresa?

 Nesse caso, como a Empresa não exis-
te mais, o juiz poderá se utilizar de outros 
meios de prova para se chegar a conclusão 
da existência, ou não, da Insalubridade.

A realização de perícia é obrigatória 
para a verificação de insalubridade. Quan-
do não for possível sua realização, como em 
caso de fechamento da empresa, poderá o 

julgador utilizar-se de outros meios de pro-
va. OJ 278, SDI-I, TST

3-) Quando um empregado tem direito 
ao Adicional de Periculosidade? De Quan-
to é esse adicional? Como é calculado?

Um empregado tem direito ao adicio-
nal de periculosidade quando este trabalha 
em contato com explosivos, inflamáveis ou 
fios de alta voltagem que coloquem o tra-
balhador exposto a um risco acentuado.

O adicional de periculosidade corres-
ponde ao percentual de 30% e deve ser cal-
culado sobre o salário BASE do empregado.

Art. 193 – São consideradas atividades 
ou operações perigosas, na forma da regu-
lamentação aprovada pelo Ministério do 
Trabalho, aquelas que, por sua natureza 
ou métodos de trabalho, impliquem o con-
tato permanente com inflamáveis ou explo-
sivos em condições de risco acentuado. § 1º 
– O trabalho em condições de periculosi-
dade assegura ao empregado um adicional 
de 30% (trinta por cento) sobre o salário 
sem os acréscimos resultantes de gratifica-
ções, prêmios ou participações nos lucros 
da empresa Artigo 193 § 1º, CLT.

Aqui a gente descomplica tudo 
sobre o Direito do trabalho com 

dicas rápidas para você.

ração do emprego, incentivando contratos 
mais longos.

2. Previdência pessoal
Proposta de reforma da Previdência co-

ordenada pelo professor Hélio Zylberstajn, 
da USP, transfere os depósitos do FGTS 
para uma conta pessoal de Previdência So-
cial. A remuneração das contas seria maior 
e as possibilidades de saque seriam limita-
das, desestimulando a rotatividade.

3. Integração ao seguro desemprego
Pela proposta elaborada pelos econo-

mistas Ricardo Paes de Barros (do Insper), 
André Portela e outros pesquisadores da 
FGV-SP, a regra de saque seria alterada, e 
o FGTS teria retiradas mensais equivalentes 
ao seguro-desemprego.

Quando o valor da conta fosse suficiente 
para cobrir o seguro desemprego, os depósi-
tos ficariam a cargo do governo, o que pos-
sibilitaria aumento dos salários ou redução 
do custo do emprego. 

José Pastore, professor da USP, também 
defende uma integração entre os dois pro-
gramas.

Na mesma linha, o Banco Mundial su-
gere como medida de redução de gastos do 
governo que primeiro seja pago o FGTS, 
parcelado, e depois o seguro-desemprego 
(se a desocupação persistir). 

4. Redução das alíquotas
Para reduzir o custo do trabalho e au-

mentar o emprego formal, o projeto do 
Simples Trabalhista prevê reduzir a alíquota 
(de 8%) para micro e pequenas empresas. 
No projeto do Regime Especial de Trabalho 
do Aposentado (Reta), a redução seria para 
qualquer empresa, mas para trabalhadores 
mais velhos. 

Redução da alíquota nos primeiros três 
anos de contrato é uma proposta formulada 
pelo economista Fabio Giambiagi, para fa-
vorecer os mais jovens, grupo mais afetado 
pelo desemprego e pela informalidade.

5. Aumento da rentabilidade
Em 2015, a Câmara aprovou o projeto 

de lei nº 103/2015, que estabelece remune-
ração equivalente à da poupança. O texto 
agora está no Senado.

Já o economista Pérsio Arida defende 
que o trabalhador possa escolher a institui-
ção que vai gerir seu fundo, abrindo a com-

petição para instituições privadas. A remu-
neração seria equivalente a taxas para longo 
prazo.

A vantagem seria tornar mais eficiente o 
uso dos recursos: pelas regras atuais, traba-
lhadores vêem deteriorados seus recursos, 
que subsidiam atividades de grandes empre-
sas, como as de construção.

NOVAS REGRAS PARA SAQUE:

Das 165 propostas de liberação de saque 
feitas em 2018, 27 estão no Senado e 138, 
na Câmara; veja alguns exemplos.

Investimentos Financeiros:
• Pagamento de consignado;
• Aplicação em fundos que financiam 

exploração de petróleo;
• Compra de ações de empresas estatais;
• Abertura de empreendimento próprio;
• Compra de máquinas agrícolas.

Habitação
• Compra da casa própria de filhos 

casados;

• Compra de geradores de energia elétrica;
• Compra de imóvel rural.

Educação
• Pagamento de faculdade, inclusive de 

Cônjuge e dependentes;
• Pagamento de dívidas do Fies;
• Pagamento de escola dos filhos;
• qualificação profissional.

Saúde
• Diabetes melito;
• Doença de Alzheimer, Parkinson, 

esclerose múltipla;
• Transtorno bipolar;
• Ressarcimento de despesa com plano de 

saúde;
• Gastos nos período pré-natal e pós-natal.

Outras
• Adoção ou nascimento de filho;
• Inadimplência;
• Pagamento de pensão alimentícia;
• População em situação de rua.
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BARRA BONITA, passeio e aventura em uma só viagem. 
Passeio pelo rio, eclusa, kart, pedalinho, teleférico e 
entretenimento náutico reunidos em um só lugar...

Vale a pena conhecer.

Vamos falar hoje de um passeio delicio-
so, por aguas e vegetação que nos acalma o 
coração pertinho de nós e barato. Vocês po-
dem pernoitar ou fazer um bate volta e curtir 
com sua família, Um grande passeio onde 
une filhos e pais em uma paisagem simples-
mente maravilhosa. Vamos embarcar nesta 
viagem??? 

Estou a falar de Barra Bonita, um mu-
nicípio do estado de São Paulo, com uma 
distancia de auto ( carro, ônibus): 189 km 
(117 mi) em um tempo de condução de 2 
horas 38 mins. Apesar de sua pequena po-
pulação, para quem não sabe, a cidade foi 
considerada em 2014, uma das 10 melhores 
cidades para se viver no estado de São Pau-
lo. É muito conhecida por ser uma cidade 
turística da região paulistana.

Por volta de 1883 ou 1886, Barra Bonita 
recebeu tal denominação, por estar situada 
às margens do rio Tietê que encontrava-se 
com as águas do córrego formando uma bar-
ra bonita.

A Ponte Campos Sales - inaugurada em 
5 de março de 1915, construída pelo ex-pre-
sidente: Manuel Ferraz de Campos Sales é 
Considerada uma obra de grande moderni-
dade para a época, devido ao alçapão por 
onde permitia-se a passagem de embarca-
ções, como o famoso “Vaporzinho”, Vis-
conde de Itu que transportava a produção 
cafeeira de toda região. Hoje é uma das 
atrações para o seu passeio.

A região foi explorada desde os bandei-
rantes na época que desciam o rio Tietê, em 
direção ao oeste, mas a colonização efetiva 
somente teve início entre os anos de 1883 
e 1886, quando o Coronel José de Salles 
Leme, procedeu o desmatamento para cul-
tivo de café e criação de gado, introduzindo 
grande número de imigrantes italianos.

Salles Leme, em sociedade com o ma-
jor João Batista Pompeu, abriu uma casa 
comercial e, auxiliados por Salvador de To-
ledo Pizza e Ezequiel Otero, entre outros, 
promoveram a formação do povoado, jun-
to à barra do córrego afluente do Tietê, de 
grande beleza, posteriormente denominado 
Córrego Barra Bonita, originando, também, 
o nome do povoado. 

o turista irá fazer a eclusagem, uma monu-
mental obra de engenharia hidráulica que 
fica junto da Usina Hidroelétrica de Barra 
Bonita. É a atração turística mais conhecida, 
procurada e bem divulgada.

Primeira do gênero a entrar em funciona-
mento na América do Sul, a Eclusa de Barra 
Bonita possui 42 metros de comprimento, 
12 metros de largura e vence um desnível 
de 26 metros em 12 minutos, possibilitando 
o tráfego de embarcações de nível a nível.

Os passeios concentram-se nos finais de 
semana durante todo o ano, atraindo cerca 
de 15 mil turistas por mês, sendo a maioria 
provenientes da região e da grande São Pau-
lo. Há ainda escolas que realizam excursões 
pedagógicas para conhecer a eclusa e seu 
funcionamento.

Já o Centro de Recreação e Lazer da 
Juventude (Praça da Juventude), está loca-
lizado entre o rio Tietê e a Avenida Pedro 
Ometto e foi inaugurado no dia 19 de mar-
ço de 1978. Na “Praça da Juventude” estão 
instalados um calçadão de 11 metros de lar-
gura e 417 metros de extensão, um parque 
infantil, uma pista de skate, uma quadra po-
liesportiva, um campo de vôlei de areia, um 
campo de futebol de areia, a Praça do Idoso, 
bebedouros, bancos para descanso, o porto 
de embarque e desembarque das embarca-
ções turísticas.

No calçadão da praça concentram-se 
barracas de artesanatos, trenzinho e bon-
de turístico. Você pode também desfrutar 
também do Parque Turístico Municipal Dr. 
Waldemar Lopes Ferraz que é conhecido 
também como “Praça do Teleférico”, e foi 
inaugurado em 12 de novembro de 1982. 
Construído no prolongamento da Minicida-
de da Criança, possui uma pista de kart de 
750 metros de extensão, um lago artificial 
onde passeamos de pedalinho e por cima 
passa o teleférico, com seus 12 metros de 
altura e 700 metros de percurso ida e volta. 

Para as crianças a diversão está garan-
tida na MINI CIDADE DA CRIANÇA 
situada às margens do Rio Tietê, distante 
aproximadamente 500 metros do Centro de 
Recreação e Lazer da Juventude (Praça da 
Juventude) e a 100 metros da Ponte Campos 
Salles numa área de 7000 m2 onde estão dis-
tribuídas inúmeras pecas de parque infantil 
e uma miniatura da Igreja Matriz local.

Para os adeptos do esporte, a grande 
sugestão é conhecer o ÁGUA VIDA, uma 
startup voltada principalmente ao turismo 
de entretenimento náutico. Pioneira nesse 
segmento no município possui como di-
ferencial um novo conceito em praticar e 
promover o lazer em Barra Bonita - SP para 
públicos diversificados, de todo o país. 

Enfim gente, um passeio maravilhoso, 
econômico e que com certeza você pedira 
Bis. Reuna a família no final de semana e 
pé na estrada, digo nas águas de Barra Bo-
nita. Gostou da dica??? Então na próxima 
edição tem mais!!! Beijo no coração de to-
dos e até lá...

Cristina De Lucchi
Jornalista, Apresentadora 

A travessia do rio, entretanto, era di-
fícil, de forma tal que o aglomerado sur-
gido na margem oposta somente pode ser 
integrado a Barra Bonita, em 1915, quando 
Manuel Ferraz de Campos Salles, proprie-
tário de terras no local e então Presidente 
da República, construiu a ponte ligando as 
duas partes.

CURTINDO BARRA BONITA
O passeio pelo rio é o passeio mais pro-

curado pelos turistas que, em modernas, 
confortáveis e seguras embarcações, irão 
conhecer o rio Tietê “diferente” do mes-
mo Tietê que passa pela Grande São Pau-
lo. Aqui o rio Tietê é límpido, navegável 
e possui variadas espécies de peixes. Aqui 

Ponte Campos Sales - inaugurada em 5 de março de 1915

A Eclusa de Barra Bonita possui 42 metros de comprimento, 12 metros de largura e vence 
um desnível de 26 metros em 12 minutos

O teleférico com seus 12 metros de altura e 700 metros de percurso ida e volta.
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Jovens brasileiros passam 1h30 por dia 
no Instagram, mas leem pouco mais de 

dois livros por ano.

DESTAK

O brasileiro está entre os dois primeiros no 
ranking da população que fica mais tempo nas 
redes sociais, sendo em média mais de 3h30 
por dia.

Da busca por referências à selfie lacrado-
ra, a juventude brasileira escolheu o Instagram 
como a rede social do momento. De acordo 
com um levantamento realizado pela Cupo-
nation, jovens de classe média, entre 17 e 25 
anos, passam em média 1h e 32 minutos co-
nectados à rede social por dia.

O brasileiro está entre os dois primeiros 
no ranking da população que fica mais tem-
po nas redes sociais, sendo em média mais de 
3h30 por dia. Levando em consideração essa 
estatística, além do tempo que estes jovens 
passam no Instagram, ainda temos mais 1h28 
dedicados a atualizar a timeline do Facebook, 
assistir a alguns vídeos no YouTube, uma ri-
sada entre um tweet e outro e assim por dian-
te, afinal de contas, redes sociais são algo que 
não faltam por aí.

Aliás, o Instagram ocupa o 4º lugar no 
ranking das redes mais usadas no Brasil (Sta-
tista-2019), com mais de 55 milhões de usuá-
rios e, ainda assim, é a rede social preferida do 
brasileiro mensalmente ativo, ficando na fren-
te do Facebook, que é a principal mídia social 
do país, com mais de 130 milhões de usuários, 
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segundo a Rock Content.
Outro dado interessante, apesar de defasa-

do, pois o levantamento data de 2016, revela 
que o brasileiro lê em média 2,43 livros por 
ano. Agora imagine se 1h por dia dedicada ao 
Instagram se convertesse em 1h por dia dedi-
cada a leitura de um livro, o que aconteceria? 
Fazendo um cálculo rápido, levando em con-
sideração que seria possível ler até 10 páginas 

Dono de site que pirateava jogos de 
Playstation ganha 2 anos de prisão.

Após ser denunciada pela AEVI (As-
sociação Espanhola de Video Games), a 
PS3pirata, uma das páginas mais conheci-
das na Espanha para baixar jogos PS3, foi 
encerrada em 30 de junho de 2015. O site, 
presente na internet desde 2009, tinha uma 
base de mais de 700.000 usuários. Um tri-
bunal em Jaén, cidade espanhola, condenou 

de um livro de 200 páginas por dia, em um 
ano, teríamos lido 18,25 livros.

Para o ensaísta Davi Lago, em publica-
ção ao blog do G1, “o baixo índice de leitura 
é uma de nossas mazelas históricas e aponta 
para o empobrecimento dos debates brasilei-
ros. Por óbvio, o repertório amplo de leituras 
contribui para o amadurecimento do espírito 
crítico do cidadão. ”

Não, infelizmente, eu não dedico uma hora 
do meu dia para a leitura de um livro, mas tam-
bém não passo três delas em redes sociais. Da-
dos como estes levantados pela Cuponation, 
no entanto, servem para alertar sobre o tipo de 
sociedade que estamos construindo.

Em fevereiro deste ano, uma pesquisa rea-
lizada pela empresa Hello, revelou que sete em 
cada dez brasileiros se informam pelas redes 
sociais. Para tanto, as ferramentas mais impor-
tantes nesse cenário seriam o WhatsApp, para 
95% dos participantes da pesquisa, e o Face-
book, para 89%.

Se considerarmos o excesso de informa-
ções e notícias falsas constantemente disse-
minadas nessas plataformas, é possível avaliar 
que grande parte destas pessoas está mal in-
formada. As consequências disso foram vistas 
nas Eleições de 2018, quando uma série de 
mentiras foram espalhadas durante a cam-
panha. Os executivos do Facebook, empresa 
dona do WhatsApp, já estão comprometidas 
a lidar de forma mais efetiva com a questão, 
porém, as ações ainda estão em curso.

Como bem observado por Lago, aquilo que 
consumimos acaba contribuindo ou não para 
o amadurecimento do nosso espírito crítico. 
Logo, qual seria o tipo de espírito crítico sendo 
construído pela atual geração Instagram?

o administrador do site a dois anos de pri-
são, multas diárias de 10 euros durante 24 
meses além de uma indenização de cerca de 
105.000 euros.

O PS3Pirata ofereceu milhares de títulos 
sem licença para seus usuários. Sua biblio-
teca tinha mais de 5.000 títulos, completa-
mente gratuitos para qualquer um que qui-
sesse baixá-los.

José María Moreno, diretor da AEVI, 
quis apresentar seu ponto de vista depois 
de condenar o administrador do site. “É 
importante que a legislação de proprieda-
de intelectual seja aplicada: os direitos de 
propriedade intelectual contribuem para 
salvaguardar a criação, o desenvolvimento 
da cultura e a promoção da inovação tec-
nológica. A pirataria é o primeiro obstácu-
lo na consolidação do setor de videogames 
na Espanha, com a geração de emprego e 
o recrutamento de talentos associados a ela. 
Portanto, é importante assumir o valor for-
necido pelos criadores dos videogames e 
continuar trabalhando juntos para avançar 
nessa área, aplicando efetivamente as regu-
lamentações atuais”.

A Associação relata que a indústria do 
jogo está em um de seus melhores momen-
tos. Seu rendimento aumentou cerca de 
12,6% no ano passado 2018, chegando a um 
faturamento de 1,53 bilhão de euros.

Além do tempo de reclusão, o 
tribunal espanhol cobrará de 

José Maria Moreno, fundador 
da página PS3pirata, multa 

superior a 100 mil euros.

CURIOSIDADES QUE VOCÊ NÃO 
SABIA SOBRE O INSTAGRAM

Qual foi a Primeira foto postada no 
Instagram?
Você sabe qual foi o primeiro post da rede 
social e quem foi o autor? O @kevin (repare 
que o @ dele é SOMENTE um nome, ou 
seja, primeiraço). Kevin Systrom (um dos 
fundadores do Instagram) publicou a foto 
do seu cãozinho em 16 de julho de 2010.

Quantos usuários tem o instagram?
o Instagram chegou a incrível marca de 1 
bilhão de usuários ativos na plataforma, 
desde o seu lançamento em 2010.

Quantas fotos e vídeos são postados 
diariamente no Instagram?
São Cerca de 95 milhões de imagens e 
vídeos postados todos os dias no instagram, 
haja like para tudo isso.

Qual é o perfil com o maior número de 
seguidores?
Neymar, Celina Gomez, Lady Gaga, as 
irmãs Kardashians? NÃO! O Perfil com o 
maior número de seguidores é o do Próprio 
Instagram com quase 250 milhões de 
seguidores.

Qual é o perfil público mais seguido no 
instagram?
O primeiro lugar é da cantora @
selenagomez, com cerca de 138 milhões de 
seguidores, Selena é a pessoa mais seguida 
da plataforma e chega a ganhar 550 mil 
dólares por post.
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Câmaras municipais aprovam projetos que permitem 
instalação de “bloqueador de ar” em hidrômetros.

Um problema crônico de muitas cidades 
em relação ao consumo de água começa a 
ser solucionado por iniciativa de algumas 
Câmaras Municipais sensíveis aos proble-
mas da população. O primeiro exemplo vem 
de Pato Branco (PR) que aprovou na primei-
ra sessão ordinária de 2019, o Projeto de Lei 
nº 211/2018, que dispõe sobre a instalação 
de equipamento eliminador de ar na tubula-
ção do sistema de abastecimento de água do 
município de Pato Branco.

O autor do projeto, na oportunidade, ve-
reador Carlinho Antonio Polazzo (PROS), 
ressaltou que frequentemente é registrado 
caso de falta de abastecimento de água e, por 
consequência disso, acaba entrando muito 
ar na rede de distribuição da Companhia de 
Saneamento do Paraná (Sanepar). Segundo 
ele, esse ar passa pelos hidrômetros e quem 
paga é o consumidor. Na justificativa de 
apresentação do projeto, o vereador desta-
cou que “é uma situação absurda e injusta, 
afinal o consumidor paga para receber água 
e acaba pagando pelo ar”.

O projeto obriga que a empresa conces-
sionária do serviço público (Sanepar) insta-
le, por solicitação do consumidor, equipa-
mento eliminador de ar na tubulação que 
antecede o hidrômetro de seu imóvel. No 
entanto, para não tornar o projeto incons-
titucional, os vereadores aprovaram uma 
emenda modificativa. Ela remete o valor 
das despesas da aquisição do equipamento e 
instalação ao proprietário do imóvel.

No fim de dezembro, Polazzo havia pro-
tocolado junto à Prefeitura de Pato Branco, 
ao Ministério Público e ao Procon, pedido 
de providências sobre o assunto, tendo em 
vista “inúmeros relatos de pessoas infor-
mando que mesmo com os vários dias sem 
água em dezembro, a fatura veio com valo-
res maiores.

No estado de Minas Gerais, a lei foi san-
cionada pelo Prefeito de Divinópolis Galileu 
Machado em maio, portanto comemorando 
um ano. A Lei 8.454 obriga a Companhia 
de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) 
a instalar equipamentos eliminadores de ar 
nas tubulações de água do município, antes 
de chegar no relógio marcador de consumo, 
quando solicitado pelo usuário do serviço 
– Conforme a Lei, quando as instalações 
forem antigas a Copasa terá o prazo máxi-
mo de 21 dias para executar o serviço. E em 
novas construções, a instalação poderá ser 
feita já no pedido de ligação. Os custos dos 
equipamentos serão arcados pelos proprie-
tários dos imóveis. O exemplo foi seguido 
pelo município de Conquista (MG).

Em Macaúbas (BA) existe a Lei 
586/2014, que foi sancionada pelo Prefeito 
da época, e que autorizou o SAAE a instalar 
bloqueador de ar em residências e em diver-
sos pontos da cidade, com o objetivo de eli-
minar o ar da rede, reduzindo desta forma o 
valor da conta de água, com a eliminação do 
ar que passa pelo medidor, sendo registrado 
como consumo de água e cobrando na conta 
do usuário – o que na prática é uma lesão à 
economia popular. Só que a Lei Municipal 
diz que o custo da instalação é por conta do 
usuário, no entanto, uma Lei Estadual apro-
vada transferiu os custos para a empresa 
fornecedora de água, podendo parcelar em 
até 12 vezes.

Com isso, os usuários do SAAE, Emba-
sa ou de qualquer outra empresa adminis-
tradora do sistema de distribuição de água, 
pode solicitar a instalação do bloqueador de 
ar, que segundo consta pode reduzir a conta 
em até 30%. 

Em Cuiabá (MS) a Lei nº 4.860/2006 
obriga a concessionária do Serviço de Abas-

tecimento de Água e Esgotamento Sa-
nitário da Capital a instalar, por solici-
tação do consumidor, o equipamento 
específico no encanamento/tubulação 
que antecede o hidrômetro.

O mais recente município a adotar 
a ideia em defesa do consumidor fica 
no estado de Santa Catarina. Tramita 
na Câmara de Vereadores de Blume-
nau ( SC) um projeto de lei que quer 
obrigar o Samae (Companhia de Água 
local )a instalar um equipamento eli-
minador de ar na tubulação de água 
das casas, antes do hidrômetro.

De acordo com o texto propos-
to pelo vereador Marcos da Rosa 

(DEM), a autarquia deverá instalar o dispo-
sitivo em até 30 dias após a solicitação do 
consumidor. Caso isso não ocorra, o Samae 
terá de oferecer um desconto equivalente a 
30% do valor da conta de água do mês ante-

rior ao pedido. O desconto virá nas faturas 
do morador até a realização do serviço. O 
parlamentar diz que a ideia de criar a lei sur-
giu após ouvir inúmeras reclamações e fazer 
pesquisas sobre o assunto:

“Eu mesmo tive essa experiência na mi-
nha casa. Faltou água e, antes dela voltar, 
o hidrômetro girava muito rápido quando 
vinha o ar. E se ele gira é porque está mar-
cando como consumo de água. E o consumo 
de água reflete no valor cobrado do esgoto”, 
ressalta. Se a proposta for aprovada como 
está, o equipamento deverá ser pago pelo 
Companhia de Água local. Os novos hidrô-
metros, inclusive, deverão ser instalados já 
com o eliminador de ar, sem qualquer ônus 
financeiro ao usuário.

A ONG MARÍLIA CENTENÁRIA, 
está finalizando o processo de alguns do-
cumentos necessários e após ouvir diversas 
reclamações neste sentido, estará nos próxi-
mos dias buscando apoio para a implanta-
ção desta lei também na cidade de Marília. 
Será mais uma grande bandeira da entidade 
em pról do munícipe que viu recentemente 
uma de suas sugestões ser aproveitada no 
cruzamento da Av. Sampaio Vidal com 09 
de Julho, ou seja, o PROJETO FRENTE 
SEGURA, que consiste na sinalização de 
um bolsão para o estacionamento de motos 
logo atrás da faixa de pedestre que antecede 
os semáforos.

A ideia vem de Barcelona na Espanha e, 
obteve resultados altamente positivos com 
a redução no numero de acidentes. Uma 
ideia simples, mas que, contribui em mui-
to com a questão da mobilidade urbana. Se 
bem analisarmos, a medida contempla não 
só os motociclistas, mas, também os pró-
prios motoristas. 
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CRESCER SAUDáVEL:
Peso adequado e qualidade de vida: Programa 

estimula a construção de hábitos saudáveis com 
ações que criam o estilo de  vida adequado para 

a criança e o adolescente.

VIVER BEM

A obesidade é uma condição crônica 
multifatorial caracterizada pelo acúmulo 
excessivo de gordura em uma magnitude 
tal que compromete a saúde (Consenso 
Latino Americano em Obesidade), e ain-
da a segunda causa de todas as mortes 
provocadas por males que podem ser pre-
venidos (OMS).  

Hábitos alimentares incorretos, seden-
tarismo e falta de orientação e acompa-
nhamento têm sido responsáveis por uma 

sioterapeuta, Educadora Física e Enfermei-
ra), sempre com visão ampliada, integral da 
criança e adolescente, pela equipe multidis-
ciplinar do Espaço Viver Bem/Unimed. A 
coordenação do projeto fica a cargo da DRª 
Luciana M. C. Pfeifer, Cirurgiã dentista.

 O Programa busca estimular a cons-
trução de hábitos saudáveis, recuperação 
da autoestima, perda de peso, criação de 
um estilo de vida adequado para a crian-
ça e seus familiares, atuando no presente 
(crianças/adolescente), mas com vistas ao 
futuro (adultos).

Os grupos de atendimento acontecem às 
terças-feiras, período da manhã e tarde na 
A.P.M. (Associação Paulista de Medicina). 

Para participar, a criança beneficiária da 
Unimed Marília precisa estar na faixa etá-
ria de 07 a 17 anos, e ter um acompanhante 
maior em todos os encontros, que têm a du-
ração de 03 horas ininterruptas. 

O contato deve ser feito através do tele-
fone 2105- 8191, em horário comercial.

NOTA : Na edição anterior, 
cometemos um erro em nosso depto 

de produção e atribuimos a foto 
postada o nome errado. Na realidade, 

a foto ao lado  é da profissional 
Andréia Marconato coordenadora do 

programa de prevenção de quedas, 
importantíssimo no que diz respeito a 
segurança preventiva para a terceira 

idade.

explosão do número de casos de obesidade 
infantil no País e no Mundo. Além das ne-
fastas consequências à saúde de crianças e 
adolescentes, como o aparecimento de do-
enças crônicas (hipertensão, dislipidemias, 
diabetes-diabesidade, e cardiopatias), a obe-
sidade origina subprodutos igualmente pre-
judiciais, como a baixa autoestima, proble-
mas de socialização, isolamento (Bullying), 
depressão, distúrbios digestivos, distúrbios 
do sono, alterações osteomusculares, alguns 
tipos de cânceres, baixo rendimento escolar, 
e colabora com a dificuldade da entrada no 
mercado de trabalho de adultos jovens. 

Uma vez que tem se demonstrado difi-
culdades a mudanças de estilos de vida e 
hábitos já arraigados na vida dos adultos, 
as atenções têm se voltado para a educação 
e prevenção da obesidade na infância, com 
vistas à prevenção de obesidade no adulto 
e suas consequências. Há de se dizer que 
a obesidade é uma das piores aquisições 
da civilização, (Júlio Monteiro-FLASO/
ABESO). O ambiente alimentar de nossas 
crianças oferece graves riscos à saúde em 
razão do bombardeio das propagandas ali-
mentares, bem como a ingesta de fast food 
e junk food sem nenhuma limitação ou 
orientação.

“Hoje a criança obesa não é mais crian-
ça. Ela perde sua espontaneidade, sua criati-
vidade e vitalidade, inerentes a uma infância 
saudável. Inúmeras vezes, ela torna-se triste, 
com sensações de incapacidade. É preciso 
resgatar nossas crianças das influências do 
meio tecnológico e alimentício. É preciso 
restaurar o vínculo familiar, pra que a mes-
ma se sinta segura pra vida! Menos celula-
res, e mais abraços e conversas afetivas!”

Para que se consiga realizar uma in-
tervenção eficaz sobre o paciente obeso, é 
necessária uma abordagem biopsicossocial, 
de forma que os diversos fatores responsá-
veis pelo quadro sejam combatidos e antes 
de tudo compreendidos. O autoconheci-
mento é a maior estratégia para se reverter 
o processo.

Assim, a Unimed Marília oferece aos 
seus beneficiários o Programa Crescer Sau-
dável proporcionando o autocuidado assisti-
do em prevenção, com atuação de diversos 
profissionais (Nutricionista, Psicóloga, Ci-
rurgiã-dentista, Terapeuta Ocupacional, Fi-

Drª Luciana M. C. Pfeifer - Coordenadora do 
Programa Crescer Saúdavel- CROSP-46.919
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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 homens que partem o cabelo para a direita geralmente vivem mais dos que 
partem para a esquerda.
02-) O fumante perde em média 2 dentes a cada ano.
03-) Os criadores da marca Puma e Adidas são irmãos.
04-) As impressões do cachorro ficam no seu nariz, assim como a impressão humana 
fica no polegar.
05-) Um lápis pode escrever uma linha reta de até 56 km
06-) Crianças crescem mais rápido na primavera.
07-) A Terra fica 100 kg mais pesada todo dia devido a queda de pó espacial.
08-) É impossível criar uma pasta com o nome con se você tiver Windows.
09-) A Coca-Cola seria verde se não fossem adicionados corantes.
10-) Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, não podia ligar para sua mulher, 
ela era surda.

Seja entusiasta nessa vida, certamente você não terá outra oportunidade para vivê-la. Espante a tristeza, o cansaço e as preocupações 
para longe de você. Reserve um tempo para amar, sorrir e sonhar, são essas situações que nos motivam a não desistir.



Leão 
Junho irá tirar-lhe concentra-
ção. Será necessário que Leão 
concentre a sua atenção no tra-
balho. Podem surgir alguns pe-
quenos problemas menores na 
sua família. Alguém próximo 

precisará de uma mão amiga. Desta vez, a crítica 
deve ser deixada de lado, se não quiser perder a 
confiança dessa pessoa.
Você provavelmente vai ter que dizer adeus aos 
seus planos de férias. Trabalho negligenciado 
precisa de ser recuperado o mais rapidamente 
possível. Você não quer ficar para trás na compe-
tição com seus colegas diligentes. Trabalho duro 
espera por si.

Virgem 
Em junho, Virgem pode con-
tar com a forte influência de 
Vénus. Vai sair e conhecer 
pessoas do sexo oposto. Po-
derá até não querer limitar-

-se a um parceiro, já que se sente atraído pela 
aventura. Isso vai ser prejudicial para os seus 
sentimentos, por isso é melhor corrigir os erros.
Os Virgens solteiros podem finalmente encon-
trar a sua alma gêmea durante este período. Um 
mês de sucesso espera por si, especialmente 
quando se trata da sua vida pessoal e íntima. 
Abre-se ao mundo, as ruas, o sorriso, ria e flirt, 
mas lembre-se de manter os olhos bem abertos.

Libra 
Devido ao posicionamento 
dos planetas, em junho deseja 
absorver novas informações 
e educar-se. Isso poderá ser 
vantajoso na sua carreira. Não 

vai precisar de energia ou motivação. É por isso 
que este é o mês certo para fazer progressos. No 
entanto, tem tendência para a distração em situa-
ções de stress, pelo que deve evitá-las.
Em Junho você vai começar ansiar pelos me-
ses de verão, não é de admirar. As maiores cri-
ses estão superadas e você vai encontrar paz e 
otimismo novamente. Balança terá mais tempo 
livre para atender às suas atividades favoritas, as-
sim que aprenderem a gerir adequadamente e de 
forma eficiente seu ritmo de trabalho. Socialize, 
participe em atividades desportivas.

Escorpião 
O mês de junho será benéfico 
principalmente para a carreira. 
Este é o momento certo para 
começar a concentrar-se nova-
mente no trabalho. Certamente 
não quer perder nenhuma in-

formação importante. Talvez esteja a pensar em 
progredir na carreira ou em obter um aumento. 
Dentro em breve isso pode ser realidade para o 
nativo de Escorpião.
Em junho, o Escorpião continuará a ser bem-su-
cedido na sua carreira. Você consegue transferir 
o bom humor para a sua vida pessoal. É lá que 
as estrelas o vão favorecer especialmente os sol-
teiros. Você vai fazer amizades com potenciais 
parceiros facilmente. A pessoa certo pode estar 
escondida no meio deles.

Sagitário 
Se em junho for capaz de orga-
nizar eficazmente o seu tempo 
e trabalhar o suficiente, poderá 
atingir o objetivo que estabele-
ceu. Mas talvez seja necessário 
colocar uma enorme quantida-

de de esforço nessa tarefa. Nesse caso, Sagitário 
deve avaliar se vale ou não a pena lutar para atin-
gir essa meta.
Em junho tente evitar discussões a qualquer cus-
to. A única coisa que poderia acontecer é que 
você começaria a abrir velhas disputas e os dois 
lados vão acabar por ficar chateados. Também 
deve pensar acerca do seu corpo. Durante mui-
to tempo, o Sagitário apenas prestou atenção ao 
trabalho e não têm tempo livre para o desporto.

Capricórnio
Este período será certamente 
bom para Capricórnios soltei-
ros. Um novo conhecido pode 
agora ser muito mais do que 
isso. Talvez seja preciso tentar, 
mostrar iniciativa e assumir a 

responsabilidade. É a sua sorte, não a deixe fugir 
por entre os dedos. Em junho também pode espe-
rar uma saúde forte e vitalidade.
Em junho você deve mostrar a todos o quanto é 
essencial como parte da empresa. Só desta forma 
o Capricórnio pode posteriormente obter sua me-
recida recompensa. Não seja muito significativo. 
Sua consciência será o seu guia.

Aquário 
Em junho, Aquário vai atraves-
sar um período bastante provei-
toso. A oportunidade de conhe-
cer um potencial parceiro é algo 
que lhe interessa e está a emitir 

uma energia positiva à sua volta. Haverá uma for-
te faísca com a pessoa que vai encontrar. De acor-
do com as estrelas, este mês traz uma boa ocasião 
para criar uma ligação nova e forte. Não deixe 
essa oportunidade escapar-se entre os dedos.
Os Aquários solteiros vão realmente aproveitar 
este período. Você vai encontrar um monte de 
pessoas interessantes, entre eles, mesmo os po-
tenciais parceiros. Aqueles que já encontraram a 
sua sorte vão desfrutar de momentos harmonio-
sos nos seus relacionamentos. Interação mútua e 
paz vão faze-lo feliz.

Peixes 
Junho será um período muito 
positivo para a vida pessoal de 
Peixes. Pode esperar por algu-
mas ótimas notícias que vão 
deixá-lo profundamente ani-
mado. Os indivíduos que estão 

num relacionamento longo têm oportunidade de 
fortalecer a sua ligação. Além disso, não deve 
negligenciar a sua condição física. Pode, por 
exemplo, praticar yoga.
Junho promete especialmente aos Peixes soltei-
ros algumas ondas positivas na área dos relacio-
namentos pessoais. Durante este período tem a 
maiores oportunidades de encontrar seu parceiro 
ideal. Há apenas alguns deles no mundo, por isso 
tenha os olhos bem abertos
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VITRINE

Globo entra em 
profundo colapso 

e enfrenta uma das 
maiores crises da 

sua história.

Parece que a maior emissora de TV do 
país está enfrentando problemas financei-
ros. Nos últimos meses a lista de funcio-
nários demitidos da Globo tem aumentado 
consideravelmente e grandes nomes tem 
encerrado o contrato com a vênus platinada. 
Nomes como Fernanda Montenegro, Caio 
Blat, Fátima Bernardes estão em risco.

Depois de negociar salários menores 
com atores do nível de Fernanda Monte-
negro, a Globo passou a cortar uma série 
de custos para baratear suas novelas. Eli-
minou regalias, como manicures e carros 
com motoristas à disposição para suas es-
trelas, e orientou os autores a trabalharem 
com elencos mais enxutos e a entregarem os 
capítulos com maior antecedência, para um 
melhor planejamento das gravações.

Após ver o seu faturamento cair 15% 
nos últimos cinco anos e ter um prejuízo de 
quase meio bilhão de reais no ano passado, a 
Globo realizou uma grande reforma dentro 
da emissora e passou a adotar uma política 
salarial muita mais rígida, até mesmo com 
seus maiores artistas. Desde o segundo se-
mestre do ano passado, apresentadores, lo-
cutores e atores do time estão sendo chama-
dos para renovar contratos por salários bem 
menores. Alguns como, Fernando Rocha, 
Otaviano Costa, entre outros, não aceitaram 
e deixaram a emissora.

O corte de gorduras é uma reação ao 
prejuízo operacional de R$ 530 milhões 
em 2018 e também faz parte de um projeto 
maior, o Uma Só Globo, que já movimenta 
a emissora, mas só será totalmente concluí-
do no final de 2021. Essa “nova” Globo uni-
rá a TV aberta com a fechada e o streaming 
e será mais tecnológica e menos perdulária, 
com gastos mais “racionais”.

Tá Brincando, Bem Estar e Video Show 
são um dos programas que saíram do ar re-
centemente na emissora e o que a sensitiva 
informou é que a previsão é de que ainda 
mais programas serão cancelados como por 
exemplo o Encontro com Fátima Bernardes.

Áries 
De acordo com o Horóscopo, 
em junho poderá ter problemas 
no trabalho. Por isso, este não 
é momento para sonhar com 
férias. Este mês, e no meio 
deste ritmo intenso de tra-

balho, pode encontrar uma pessoa nova, talvez 
até um potencial parceiro. A atenção recebida é 
muito agradável para o seu ego. No entanto, ava-
lie muito bem se esta pessoa compensa todos os 
problemas que lhe pode trazer.
Todos os Carneiros devem ter os olhos bem aber-
tos. Eventos interessantes esperam por si e você 
não vai querer perdê-los. No campo dos relacio-
namentos, você será bem-sucedido em junho.

Touro 
Os afetos, juntamente com 
outros fatores, terão um gran-
de efeito no seu humor. Pode 
esperar uma fase de otimismo. 
No entanto, não deve ignorar 
as pessoas à sua volta por causa 

do seu parceiro. Touro também pode beneficiar 
de conhecimentos e competências recém-adqui-
ridos. Pense um pouco na sua educação. É um 
bom investimento para o futuro.
Com a chegada do mês de junho, para o Touro, 
todos os contratempos vão passar. As estrelas es-
tão finalmente na posição certa e muitas coisas 
vão mudar. Quando se trata de trabalho, você vai 
destacar-se, por isso, logicamente, você pode es-
perar progressos na sua carreira.

Gêmeos 
Os Gêmeos receberão final-
mente a energia positiva na 
carreira que há muito espera-
vam. Os obstáculos são facil-
mente superados e em junho 
vale a pena investir tempo e 

energia no emprego. O trabalho árduo e a dedica-
ção levam ao sucesso. Será suficiente ser persis-
tente e em breve surgirá uma oportunidade para 
obter o que deseja.
Em junho você vai finalmente ter a oportunidade 
que você estava esperando por tanto tempo. No 
trabalho, Gémeos, pode mostrar as suas compe-
tências e chegar mais perto de alcançar os seus 
objetivos.

Câncer 
Em junho, as estrelas ajudarão 
o Câncer a “relaxar” um pou-
co. Neste momento, não terá 
tanto medo do desconhecido. 
Não hesite em viajar, desco-
brir novos países, mas também 

conhecer novas pessoas. Neste período, férias 
ativas serão a melhor forma para descontrair.
Problemas, nos relacionamentos e no trabalho, 
terão de ser resolvidos em junho. Esta situação 
pode abalá-lo um pouco; apesar de tudo o Ca-
ranguejo tem uma natureza sensível e com base 
emocionalmente.

JUNHO 2019

Acompanhe horóscopo semanal, acesse:
 www.jornaldoonibusdemarília.com.br



COZINHANDO COM ARTE

Rendimento: 4 porções
Dificuldade: fácil
Ingredientes
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 1kg de acém em cubos pequenos
• 1 cebola em cubos
• 1 colher (café) de molho de pimenta
• 4 colheres (sopa) de mostarda
• 1/2 xícara (chá) de molho de tomate
• 2 cubos de caldo de carne
• 4 colheres (sopa) de ketchup

AQUELE ABRAÇOA CIDADE ERA ASSIM...
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• 4 colheres (sopa) de molho inglês
• 1 xícara (chá) de água
• 1 xícara (chá) de champignon em lâminas
• 1 xícara (chá) de creme de leite
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• Arroz branco e batata palha para acompa-

nhar

Modo de preraro
Em uma panela de pressão, derreta a man-
teiga, em fogo alto, e doure a carne por 5 
minutos. Junte a cebola, o molho de pimen-
ta, a mostarda, o molho de tomate, o cal-
do de carne, o ketchup, o molho inglês e a 
água. Misture e tampe a panela. Cozinhe por 
15 minutos, em fogo baixo, após iniciada a 
pressão. Desligue, deixe a pressão sair natu-
ralmente e abra a panela. Junte o champig-
non e o creme de leite, tempere com sal e 
pimenta, se necessário. Sirva acompanhado 
de arroz branco e batata palha. Estrogonofe 
rápido.

 Drº Sérgio Nechar Tatiana Shimizu

Esta é uma foto da frota antiga da extinta empresa circular de Marília.
Muita gente sente saudade!!!

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Amarildo Barbosa Aurea Di Mannoo

Carlos Guru Marlene Della Torre

Jane Bochi  Juliano da Terra Nova

NOSSA MISSÃO: INVESTIMOS NO TRABALHO 
PARA CULTIVAR A PAZ SOCIAL

Confira a receita de estrogonofe rápido de 
carne e champignon. É cremoso, rende 

muito e fica uma delícia! Acesse agora e 
faça em casa!Tempo: 30min

ESTROGONOFE 
RÁPIDO DE 
CARNE E 

CHAMPIGNON


