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Uma boa noticia para quem trabalha 
no comércio de Ourinhos. A Prefeitura 

municipal está em ritmo acelerado com as 
obras de implantação de uma creche na 
área central daquela cidade. A área foi 

concedida pelo governo federal e atende à 
pedidos da população. Pág. 06

Alguns órgãos de defesa do consumidor 
de estados ou municípios como o Procon, 
dependendo de sua região, fornecem um 

site onde você pode cadastrar o seu telefone 
para não ser perturbado. A seguir, veja 
como registrar o seu número para não 

receber ligações de  telemarketing. Pág. 10

O acompanhamento, acolhimento e 
orientação de uma equipe multidisciplinar 
e qualificada para uma assistência integral 

e humanizada tem grande importância 
nessa fase. Pensando na necessidade desse 

cuidado integral, a Unimed- Marília oferece 
o Grupo de Orientação às Gestantes. 

Confira detalhes e inscreva-se.   Pág. 12

ELEIÇÕES 2020:
Partidos políticos devem estar 

devidamente regularizados 
ou ficarão de fora.

A manutenção de um partido é considerada cara para quem não 
possui um diretório organizado e, desde 2014 algumas obrigações se 
tornaram obrigatórias, no entanto, estão passando desapercebidas. 

Nosso Convidado Adelino Brandt nos trás as dicas. Pág. 05

XÔ CHAMADAS:
Aprenda como bloquer 
ligações indesejavéis de 

telemarketing.

GESTANTES:
Conheça o Grupo de 

Orientação às Gestantes 
da Unimed-Marília.

SENSACIONAL: 
Conheça Orlando (EUA) 

pelas lentes e dicas de nossa 
colunista.

Uma viagem de custo elevado, no entanto, se for planejada pode se 
tornar a viagem dos seus sonhos. Nossa Colunista Cristina de Lucchi 

nos apresenta os principais pontos e as dicas para você sonhar 
acordada (o). Pág. 08

RECONHECIMENTO: 
Prefeito de Ourinhos 

irá implantar creche no 
centro da cidade para 
filhos de comerciárias.
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Quando não se conhece a rota a seguir, é fácil 
ser enganado. Há cidades em que as pessoas têm 
prazer em ensinar o caminho: explicam, fazem 
gestos, apontam, dão referências, e chegamos 
sem nenhuma dificuldade ao lugar pretendido. 
Mas já estivemos em localidades em que as pes-
soas pareciam muito ocupadas consigo mesmas, 
e dar uma informação lhes era muito incômodo. 
Então davam orientações erradas ou incompletas, 
e isso dificultava e atrasava a chegada ao destino 
pretendido. Às vezes, tínhamos de seguir alguém 
de carro à nossa frente e não podíamos perdê-lo 
de vista em meio a tantos outros que passavam. 
Nossa velocidade deveria estar de acordo com a 
do carro a ser seguido.

Na verdade, Jesus é o caminho. O caminho 
vivo que está à nossa frente. Olhando para ele, 
chegaremos, sem dúvida, ao lugar almejado: à 
casa do Pai. Não devemos desviar os olhos para 
as paisagens da direita ou da esquerda, que po-
dem nos distrair e nos fazer desviar da rota. No 
caminho largo, as pessoas fazem o que querem. 
Tomam a direção que acham ser a mais adequada 
à sua vida ou prazeres. Mas Jesus nos disse que o 
caminho largo conduz à perdição, e são muitos os 
que entram por ele. Tome o rumo do céu; venha 
pelo caminho estreito; ele é seguro.

Em todos os momentos da vida, Há sempre 
uma escolha a fazer: Ou caminho largo ou o es-
treito escolher.

O largo vai à perdição, O estreito leva à salva-
ção. Em qual deles você vai trilhar? Aonde você 
quer chegar?

Oremos: “Pai, entrei com Jesus nessa linda 
aventura de seguir-te e fazer a tua vontade. 

Ajuda-me a caminhar olhando somente para ti, 
buscando fazer o teu querer, e com o coração 

sempre nas coisas de cima. 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.

“Porque estreita é a porta, e apertado, o 
caminho que conduz para a vida, e são poucos 

os que a encontram. (Mt 7.14.)”

Em épocas de crise e estagnação da econo-
mia como a que estamos a enfrentar, a cobrança 
por um governo honesto e eficiente passa a ser 
exigência mínima por parte do cidadão de bem. 
Infelizmente, apesar dos poucos avanços ainda é 
comum encontrar pessoas que não são capacita-
das para a função pública acabando por come-
ter erros sucessivos onde quem paga a conta é o 
contribuinte.

Quando iniciamos o curso de Gestão pública, 
que alias, em minha opinião deveria ser exigên-
cia para todos os candidatos, aprendemos logo 
nas primeiras lições que os recursos devem ser 
utilizados adequadamente com o objetivo de 
tornar o setor público mais eficiente para desen-
volver o município e melhorar a qualidade de 
vida da população. Elencar prioridades, reciclar 
e utilizar de dispositivos como parcerias com o 
governo estadual, federal ou empresas privadas 
são exemplos de como conduzir uma administra-
ção zelando pelos recursos do povo. Utilizar a 
estrutura que dispõe ou adaptar-se para oferecer 
um melhor serviço e facilitar o acesso das pesso-
as são típicos exemplos que se transformam em 
benefícios na somatória final.

Quero pegar como exemplo, a grande quanti-
dade de prédios locados pela administração mu-
nicipal para a instalação de secretarias e outras 
repartições. Essa verdadeira farra de locações e, 
que não vem de hoje, depõe contra o modelo de 
gestão eficiente já exigida pelo eleitor qualifica-

do. Em um rápido passeio pela cidade, verifica-
mos alguns prédios da municipalidade, do gover-
no do estado e da união em completo estado de 
abandono. Como já mencionei, a criatividade de 
um gestor nesta hora faz a diferença em favor do 
povo e no zelo pelo cofre público, que alias, não 
é público e sim, do povo. Cito como exemplo o 
prédio do antigo do CEFAM, que pertence ao es-
tado e, poderia tranquilamente ser transformado 
em um P.A da zona oeste, em um conglomerado 
de secretarias municipais, um centro de resso-
cialização, um novo projeto social de inclusão 
para moradores de rua ou em uma unidade para 
abrigar uma escola técnica federal e por aí afora. 
Uma parceria com o estado, tranquilamente iria 
alterar aquela paisagem assustadora, dar tranqui-
lidade aos moradores próximos, mas, principal-
mente, traria economia para os cofres públicos.

Aperfeiçoar estruturas e recursos é o melhor 
caminho para qualquer gestão pública. A cidade 
precisa funcionar com o máximo de eficiência e 
o mínimo de recursos. Com as adaptações, par-
tes das estruturas ainda poderão ser utilizadas, 
sem prejuízo do funcionamento da estrutura. Os 
exemplos citados deveriam ser pelo menos ava-
liados por aqueles que desejam disputar as elei-
ções em 2020, e, que em alguns casos não tem 
nem a noção do patrimônio público disponível 
e em muitos casos ociosos entrando na onde das 
locações que com certeza sempre tem alguém lu-
crando, e o povo no prejuízo. 

ÂNIMO CAMINHO ESTREITO

FLASH COM PIMENTA

A Farra das locações em tempos 
de contenção de despesas.

“Área ociosa no terminal que poderia ser melhor utilizada. Ideias não faltam”.



Confiança do comércio sobe em junho e 
projeta um segundo semestre de recuperação.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

O Índice de Confiança do Comércio, 
levantamento da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), subiu 1,8 ponto de maio para junho 
e chegou a 93,2 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos. Essa foi a primeira 
alta do indicador em 2019. A confiança 
dos empresários do comércio subiu em 
oito dos 13 segmentos pesquisados pela 
FGV. O Índice de Expectativas, que mede 
a confiança do empresariado no futuro, 
avançou 5,1 pontos para 99,9 pontos, depois 
de quatro quedas consecutivas.

Por outro lado, o Índice de Situação 
Atual, que mede a confiança dos empresários 
no presente, recuou 1,5 ponto em junho, 
indo para 86,8 pontos, menor valor desde 
dezembro de 2017 (86,0 pontos). Segundo 
o pesquisador da FGV Rodolpho Tobler, a 
melhora das expectativas sugere que ainda 
há “um processo de calibragem depois de 
fortes quedas ao longo do início do primeiro 
semestre”.

Já a queda dos indicadores de situação 
atual mostra que os empresários do setor 
estão incomodados com o ritmo das vendas 
embora a confiança do consumidor tenha 
subido 1,9 ponto em junho ante maio, na 
série com ajuste sazonal, conforme dados 
da Fundação Getulio Vargas (FGV). O 
Índice de Confiança do Consumidor (ICC) 
cresceu a 88,5 pontos, interrompendo uma 
sequência de quatro quedas consecutivas. 

Em relação ao comércio Mariliense, 
o clima de recuperação começa a dar os 
primeiros sinais, tanto é que a inadimplência 
do consumidor em Marília recuou 0,6% 
na comparação mensal de abril, contra o 
mês anterior, de acordo com os dados de 
uma empresa especializada. Já no valor 
acumulado, a inadimplência diminuiu 6,7%, 
enquanto na variação interanual (mesmo mês 
do ano anterior) o indicador cedeu 7,8%.

Dados do Serviço Central de Proteção ao 

Se a eleição fosse hoje, você 
repetiria os votos nos mesmos 
candidatos em que votou na 
eleição passada (2016) para 
Prefeito e para vereador???

Alguém viu algum dos 30 ônibus 
prometidos pelas empresas de 
transporte coletivo  logo após o 
aumento do preço da passagem ???

E o povo quer saber: Quem eram 
o reais proprietários da C.M.N 
(Rádio Dirceu, Diário F.M e 
Jornal Diário)???

 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.

Qual foi a última Grande Indústria 
ou Fábrica instalada em Marília 
nos últimos anos gerando mais de 
500 empregos???

Crédito (SCPC) da Associação Comercial e 
Industrial (ACI) de Marília mostram que o 
relacionamento empresarial cresceu após o 
Carnaval, com mais acesso as informações 
cadastrais entre empresas, o que leva a crer, 
que as negociações empresariais cresceram, 
também. “E como diz o ditado: o ano 
começa depois do Carnaval”, basta verificar 
os dados que mostram crescimento a partir 
do mês de abril, uma vez que o Carnaval 
este ano foi no mês de março. “Somente 
em abril foram 33,51% a mais do que 
igual período de 2018. Com as mudanças 
em curso na política econômica, o que se 
conota é realmente uma recuperação gradual 
do crescimento que serão impulsionadas 
pelas datas promocionais previstas até o 
final do ano e com a injeção dos recursos a 
serem liberados pelo governo federal para 
incentivar o consumo e a reativação da 
economia. Cabe agora a cada empresário, 
despertar a sua criatividade e o espírito 
empreendedor visando a recuperação neste 
segundo semestre e já se planejando para 
um 2020 com novos horizontes.

Somente em abril foram 33,51% a mais do que igual período de 2018.

Tendências para o 
comércio varejista 

2019/2020
Mais agilidade na entrega e integração 

total do físico com o virtual são fortes ten-
dências para este ano. Confira:
1. Prazos de entrega mais rápidas;
2. Transformação Digital;
3. Marketplace;
4. Realidade aumentada;
5. Mídias sociais: um forte aliado.

Sendo assim, agilidade, produtividade 
e redução de custos são motivos suficientes 
para você investir em processos automatiza-
dos com bots.



PRIMEIRA PARADA

Prefeito anuncia renovação de contrato com transporte para 
distritos, no entanto decreta reajuste de 35,5% na tarifa.

A Prefeitura de Marília anunciou na 
última semana de junho a permanência da 
empresa Princesa do Norte que faz o trans-
porte de Marília para os distritos de Aven-
cas e Rosália. No entanto, usando dos mes-
mos argumentos utilizados para conceder o 
aumento nas passagens para as Empresas 
de Transporte Coletivo Grande Bauru e 
Viação Sorriso de Marília acabou por rea-
justar as passagens em 35, 5%, elevando a 
passagem de R$4,25 para R$5,75 desde o 
dia 1º de julho.  

De acordo com a Princesa do Norte 
desde 2014, ou seja, há cinco anos, o pre-
ço para a viagem era de R$ 4,25. Alegando 
crise e reequilíbrio econômico financeiro, 
através dos Protocolos 25591/19, 25593/19 
e 200935/19, a empresa informou que ces-
saria as atividades nos distritos de Avencas 
e Rosália caso a tarifa não fosse reajustada.
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“A Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.

DICAS DA GUERINO

Conheça os 6 motivos 
para viajar de ônibus.
Viajar, além de ser um dos maiores pra-

zeres da vida, nos permite estar conectados a 
novas experiências, seja no local de destino 
ou no trajeto da viagem. E quem programa 
uma viagem de ônibus, carro próprio ou até 
mesmo trem, consegue contemplar mais ain-
da um ecossistema terrestre incrível através 
das estradas e ferrovias do país. Separamos 
alguns motivos que irão fazer você fazer sua 
próxima viagem. Confira!

Preços
Em geral, as passagens de ônibus são 

bem mais baratas do que as de avião. De-
vido a grande oferta de ônibus entre os tre-
chos (alguns chegando a mais de 100 por 
dia, como de Passagem de ônibus do Rio de 
Janeiro para São Paulo), os preços tendem 
a ficar mais em conta, variando apenas da 
categoria do assento.

Conforto
Se você comparar uma poltrona de ôni-

bus com uma poltrona de avião verá que o 
ônibus possui um conforto maior, mesmo 
que a viagem tenha um tempo menor de 
duração. Além disso, alguns ônibus dispo-
nibilizam, em outras categorias, poltronas 
com uma inclinação maior no assento, como 
Semi Leito, Leito e Leito Cama, além de 
outras amenidades como Internet gratuita, 
água e manta para frio. Dica importante: 
Consulte as amenidades disponibilizadas na 
sua viagem.

Terminais rodoviários
Diferentemente dos aeroportos, os itens 

vendidos nas rodoviárias costumam ter pre-
ços mais populares, além da grande maioria 
delas contar um sistema de transporte in-
tegrado, facilitando a logística das pessoas 
que buscam viajar por vias terrestres.

Segurança
A segurança de quem viaja, seja de ôni-

bus, avião, barco, trem ou de carro tem que 
ser prioridade por parte das companhias e 
operadoras. Especialmente para as empre-
sas que fazem parte do transporte terrestre, 
existem regras importantes que são seguidas 
à risca pelas companhias, sobretudo com 
questões envolvendo o descanso dos mo-
toristas, trocas de turno e manutenção dos 
veículos.

Praticidade
Não há muita burocracia para viajar de 

ônibus. Diferente do aeroporto em que exis-
te uma precaução maior com vistorias em 
bagagens de mão e outros, na rodoviária há 
uma praticidade maior, pois em muitas de-
las, não há este tipo de obrigatoriedade.  

Grande oferta de horários
Como já foi citado anteriormente, de-

vido a grande demanda há trechos que têm 
uma variedade de horários bem grande, 
como São Paulo – Rio de Janeiro e vice-
-versa, com aproximadamente 100 ônibus 
por dia. Outros destinos que se destacam 
pela grande oferta de viagens são Curitiba – 
Florianópolis, Curitiba – São Paulo e Rio de 
Janeiro – Belo Horizonte.

Bônus: Trechos
Sabe aquele paraíso que você quer tanto 

conhecer, mas não tem aeroporto? Então, os 
ônibus conseguem atender mais de 70% dos 
5.535 municípios do país, oferecendo e de-
mocratizando o transporte de muitas pesso-
as. A cobertura é maior do que o transporte 
aéreo e isso possibilitam o translado até os 
trechos que não dispõe desta cobertura. Atu-
almente existem mais de 4.600 rodoviárias e 
apenas 129 aeroportos domésticos.

Com isso, a punhalada no bolso do tra-
balhador com reajustes de tarifas de ônibus 
foram decretados pelo prefeito com o tal de 
“reequilíbrio econômico-financeiro” das 
empresas que operam nessas linhas. Des-
ta forma, a população humilde que mora 
nesses Distritos, bem como os estudantes e 
demais usuários, serão assolados com mais 
este aumento de R$ 1,50 na tarifa de ôni-
bus que com certeza irá impactar significa-
damente na classe assalariada que obteve 
no máximo um reajuste salarial variante 
entre 4 e 5 por cento. 

No terminal urbano até hoje é possível 
ouvir reclamações do episódio ocorrido no 
mês de março último quando o Prefeito 
Daniel Alonso autorizou um aumento das 
tarifas de ônibus urbanos (Sorriso e Gran-
de Marília) de R$ 3 para R$ 3,80 (26 %) 
sacrificando os trabalhadores e estudantes.
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Partidos políticos podem ficar de fora 
do processo eleitoral de 2020, caso não 

regularizem sua situação.

ACONTECE MARÍLIA

A menos de um ano para as convenções 
partidárias e, distante exatos 15 meses do 
processo eleitoral, dirigentes partidários 
aceleram a corrida pela captação de can-
didatos que possam auxiliar na somatória 
geral que possibilita o coeficiente de votos 
para eleger cadeiras no processo eleitoral 
de 2020. O que alguns Dirigentes ainda não 
estão sabendo é que, mesmo com uma ata 
de composição ou deliberações registrada 
em cartório, o partido poderá ficar impedido 
de concorrer de acordo com as novas regras 
aprovadas em 2014. 

De acordo com Adelino Brandt Filho, 
contador e ex- dirigente partidário de di-
versas siglas existe ainda certo desconhe-
cimento por parte de alguns presidentes de 
partidos que ainda trabalham com a concep-
ção de antigamente onde tudo se resumia 
no registro da ata em cartório do diretório 
eleito e suas decisões. “Hoje, a vida do Par-
tido político não para por aí. Se exige hoje 
as obrigações fiscais a exemplo de qualquer 
outra entidade que receba o CNPJ da receita 

federal e, quem devem ser entregues ou es-
tarão sujeitos a punições”, declarou.

Sobre o “Bê-á-bá” da vida dos partidos, 
o contador e ex- dirigente foi muito sucin-
to. “Quando montamos um partido político 
na cidade, a primeira obrigação é procurar 
a receita federal ou se preferir um contador 
de sua confiança ou contatar o diretório es-
tadual para as devidas orientações e a partir 

daí, prestar as declarações obrigatórias anu-
almente evitando multas e sanções.

No que diz respeito ao impedimento 
para participação no processo eleitoral de 
2020, Adelino esclareceu que pode ocorrer 
sim, no entanto, é possível evitar, afinal, 
estamos no Brasil. “Não podemos dizer 
que um partido não poderá lançar candida-
tos para as próximas eleições, pois, quando 

O alerta é direcionado aos 
dirigentes de partidos que em 
sua maioria estão contando 

somente com as atas de registro 
em cartório desconhecendo as 

demais obrigações.

O cartório eleitoral não irá aceitar o registro de candidaturas com pendências do partido, 
porque a orientação para todos os cartórios é exigir a CND (Certidão negativa de débitos). 
Alerta Adelino Brandt Filho

ele está com omissões ou com débitos em 
suas obrigações fiscais, a própria recei-
ta dá um prazo para que a vida fiscal do 
partido através do diretório municipal seja 
regularizada, seja por desconhecimento ou 
por outro motivo. O importante é que, o di-
rigente partidário tem que estar ciente de 
seus compromissos junto a receita que são 
o DCFT, DIRF, RAIS, SPEED e enfim a 
prestação de contas que são as principais 
entregas que tornam aptos os partidos a 
disputarem uma eleição sem qualquer im-
pedimento”, concluiu.

Para finalizar, ele alertou para a impor-
tância de estar atento as datas limites que 
podem acabar gerando multas caso não 
sejam respeitados. Caso não se cumpra, aí 
sim com certeza o partido estará impedido 
de ter seus candidatos, e digo mais, mesmo 
que não haja movimentações, as obrigações 
são obrigatórias. E vou mais além, o próprio 
cartório eleitoral não irá aceitar o registro 
de candidaturas com pendências do partido, 
porque a orientação para todos os cartórios 
é exigir a CND (Certidão negativa de débi-
tos), ou seja, um comprovante que o partido 
não tem débito nenhum com a justiça elei-
toral e muito menos com a receita federal 
e, caso o tenha, será bloqueado logo no ato 
de entrega ao Juiz Eleitoral, pois, é um item 
obrigatório”, encerrou.  As multas são vari-
áveis e podem chegar até R$ 500,00 por ano 
em caso de atraso. 

Atual Prefeito Daniel Alonso Abelardo Camarinha (ex-Prefeito) 

Há pouco mais de um ano para a dispu-
ta eleitoral do próximo ano, levando se em 
consideração a não aprovação pela prorro-
gação de mandato, dois grupos se afunilam 
e engarfam-se  na luta por adesões e apoios. 
A corrida eleitoral nos bastidores é intensa e 
a caça por candidatos que possam contribuir 
com o coeficiente de votos  é desesperado-
ra, visto que, muitos estão desiludidos e, a 
exemplo de outros anos, o público feminino 
está cada vez mais distante e desinteressado, 
quando na realidade deveria ser o contrário.

Na principal disputa, que possibilita con-
duzir o destino da cidade à frente do execu-
tivo (Prefeito) temos de um lado o atual Pre-
feito Daniel Alonso que hoje, apresenta uma 
forte rejeição junto a população (+ de 80%, 
segundo pesquisa realizado por um site de 
noticias) mas, que segundo seus assessores 
mais próximos, irá reverter com toda a tran-
quilidade com o grande montante de obras 
a serem entregues e seguindo o exemplo 
das eleições de 2008, quando o ex- Prefeito 

Processo eleitoral de 2020 acena para um cenário frente a frente 
entre os dois grupos antagônicos mais discutidos pela cidade.

Mário bulgareli conseguiu reverter uma situ-
ação de desvantagem com cerca de 15.000  
mil votos convertidos na arrancada final. 

De outro lado, temos o grupo da Opo-
sição que aposta suas fichas em Abelardo 
Camarinha (ex-Prefeito) que insiste em sua 
candidatura, mesmo com o desgaste natural 
dos anos dentro da política e, com proble-
mas jurídicos que estão em tramitação e 
ainda podem estourar. Caso o mesmo não 
saia, o grupo pode apresentar o candidato 
derrotado em 2016, Vinicius Camarinha 
(Hoje Deputado) ou a esposa de Abelardo, 
Fabiana Camarinha como ultima opção.

Pelo que apuramos, boa parte da popu-
lação aguarda ainda a apresentação de uma 
terceira força que poderia mudar o cenário 
da atual conjuntura política da cidade que 
precisa de novos horizontes para se alinhar 
com o desenvolvimento, a geração de em-
pregos e capítulos importantes como segu-
rança, mobilidade urbana, saúde, habitação 
de interesse popular, educação e exploração 

de fontes de turismo para uma cidade tão 
carente de opções. É aguardar e torcer para 
que a população e não os candidatos sejam 
os verdadeiros protagonistas das próximas 
eleições elegendo o melhor candidato, o 
melhor plano de governo e o mais importan-
te, sabendo se organizar para se mobilizar e 
cobrar compromissos de campanha, pois, de 
promessa o inferno está cheio e a população 
Mariliense também.
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Em Americana- SP, audiência 
pública discutirá reestruturação 

e valorização de servidores 
(Plano de Carreira).

A Prefeitura de Americana realiza, na 
próxima sexta feira (12), às 14h, audiência 
pública na Câmara Municipal para discutir 
o anteprojeto de reestruturação de cargos 
do Executivo Municipal, que deve ser en-
caminhado posteriormente ao Legislativo. 
Parte desta proposta já foi aprovada pelos 
parlamentares, em que apenas houve a 
criação dos cargos. O objetivo, no entanto, 
é uma avaliação extensa do organograma 
de cada uma das Pastas da Administração 
Municipal definindo as funções de cada 
um e estabelecendo exigências para a ocu-
pação de cada uma dessas funções.

A reestruturação de cargos é um com-
promisso assumido pelo prefeito, Omar 
Najar, uma vez que a Administração 
Municipal foi alvo de uma série de ações 
de inconstitucionalidade quanto a defini-
ções feitas em outras administrações. “A 
pedido do prefeito Omar Najar, estamos 
elaborando um extenso trabalho para re-
discutir e estabelecer as obrigações de 
cada cargo dentro do desenho da máqui-
na pública atual. O objetivo é estabelecer 

Governador João Dória libera 
quase 1 milhão e meio para 

Lençóis Paulista.

parâmetros legais e constitucionais para 
o quadro de servidores, sobretudo no que 
se refere às funções de confiança, que já 
foram alvos de ações judiciais”, explicou 
o secretário de Negócios Jurídicos, Alex 
Niuri. A prefeitura ainda buscará a con-
tribuição do Ministério Público, que será 
também convidado para a audiência pú-
blica, com ideias e sugestões, que poderão 
contribuir com o projeto. 

O prefeito Omar Najar destacou que a 
realização da audiência pública, além de 
todo o cuidado que vem sendo tomado 
pela Administração, servirão para garantir 
que, dentro do rigor da lei, sejam estabele-
cidos cargos que tornem o funcionamento 
do serviço público mais ágil e de melhor 
qualidade. “Se encontrarmos, dentro da 
lei, uma forma de aperfeiçoar os servi-
ços públicos temos de fazer, e isso só vai 
acontecer ouvindo a população e repre-
sentantes da sociedade que queiram con-
tribuir com Americana”, disse o prefeito 
Omar Najar. A convocação da audiência 
foi publicada no Diário Oficial Eletrônico.

Prefeitura de Ourinhos anuncia a criação da 
Creche dos Comerciários com 70 vagas.

A Prefeitura de Ourinhos iniciou o pro-
cesso de criação da Creche dos Comerciá-
rios, que vai oferecer entre 70 e 90 vagas 
em prédio cedido pelo Governo Federal, 
ao lado da Rumo, em frente ao Terminal 
Urbano. A unidade de ensino é uma soli-
citação antiga que agora será atendida pela 
administração municipal. O prédio será to-
talmente reformado para abrigar os filhos 
das comerciárias que trabalham na região 
central de Ourinhos.

Segundo a administração municipal, 
será uma creche modelo, com horário dife-
renciado.

“Será uma creche com horário estendido 
para que as mães possam buscar seus filhos 
após saírem do trabalho. Muitas mães que 

O prefeito Anderson Prado assinou 
em São Paulo convênios que vão garan-
tir o repasse de quase R$ 1,5 milhão do 
Governo Estadual para Lençóis Paulista. 
O prefeito, que participou do lançamento 
do programa Respeito à Vida – São Pau-
lo Dirigindo com Responsabilidade, que 
tem por objetivo apoiar ações dos muni-
cípios com foco na melhoria do trânsito 
conseguiu   trazer para Lençóis Paulista 
um investimento de R$ 749 mil. Prado 
participou também do 1º Seminário de 
Gestão Pública, onde o Governador João 
Dória anunciou o repasse de mais R$ 700 
mil para Lençóis Paulista para investi-
mento em infraestrutura urbana.

O Prefeito Prado disse que quando exis-
te a preocupação e entendimento de que as 
pessoas vivem nos municípios, emerge um 
cenário de governo estadual com viés mu-
nicipalista, que é crucial no enfrentamento 
da crise nacional. “Agradeço ao Governador 
João Dória e ao Vice Rodrigo Garcia pelo 
apoio a Lençóis Paulista”, completou.

O programa Respeito à Vida envolve 

trabalham no comércio têm filhos nas cre-
ches espalhadas pela cidade. Vamos fazer 
essa análise para remanejar essas crianças 
para a Creche dos Comerciários e assim 
abrir novas vagas nos bairros”.

A Creche dos Comerciários configura 
mais um investimento em educação da atual 
gestão. “A creche vai representar um gran-
de desenvolvimento para a educação, que é 
prioridade. Criamos estrutura diferente em 
nossas escolas, com material esportivo, no-
vos equipamentos, computadores, novo sis-
tema de ensino, o novo uniforme, alimen-
tação com cardápio balanceado, enfim, um 
ambiente mais saudável onde as crianças 
têm vontade de estar”, declara o Secretário 
da Educação Wilson Moraes.

atividades focadas em educação no trânsito, 
obra em rodovias e convênios para melho-
rias em vias municipais, além de nova cam-
panha de mídia voltada para motociclistas, 
grupo que lidera as estatísticas de acidentes 
de trânsito no Estado.

O Respeito à Vida atua como articulador 
de ações com foco na redução de acidentes 
de trânsito. Gerido pela Secretaria de Go-
verno, envolve também as secretarias de 
Educação, Segurança Pública, Saúde, Lo-
gística e Transportes, Transportes Metropo-
litanos, Desenvolvimento Regional, Desen-
volvimento Econômico e Direitos da Pessoa 
com Deficiência.

O mapeamento do Infosiga SP mostrou 
que os maiores números de fatalidades de 
trânsito ocorrem em vias municipais. Para 
reduzir esses índices, o programa Respeito à 
Vida, em parceria com o Detran.SP, celebra 
o convênio com 304 prefeituras e destina 
recursos de multas para intervenções de en-
genharia como a implantação de lombofai-
xas, faixas de pedestres e ciclovias, além de 
melhorias na sinalização.
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O governo liberou geral o trabalho 
aos domingos e feriados?

Dicas sobre Direitos do 
Trabalhador - Parte 9

1-) O Adicional de Periculosidade 
será sempre calculado sobre o salário 
básico, não incidindo outros adicionais 
e gratificações.

Exatamente. No entanto há apenas 
uma exceção a essa regra: No caso dos 
Eletricitários, o adicional de periculosi-
dade deve ser calculado sobre o salário 
total, isto é, incluindo todas as gratifica-
ções, prêmios, adicionais. O adicional 
de periculosidade incide apenas sobre o 
salário básico e não sobre este acresci-
do de outros adicionais. Em relação aos 
eletricitários, o cálculo do adicional de 
periculosidade deverá ser efetuado sobre 
a totalidade das parcelas de natureza sa-
larial. Súmula 191, TST

2-) Os frentistas possuem direito ao 
adicional de periculosidade?

Sim. Todos os profissionais que ope-
ram a bomba de gasolina possuem direito 
ao adicional de periculosidade.

Os empregados que operam em bom-

ba de gasolina têm direito ao adicional 
de periculosidade (Lei nº 2.573, de 15-
08-1955). Súmula 39, TST

3-) Um empregado que é exposto ao 
risco de forma eventual tem direito ao 
adicional de periculosidade?

Não. Um empregado que se expõe 
eventualmente a um risco não possui di-
reito ao adicional de periculosidade.

Quando o empregado é exposto a um 
risco de forma habitual, mas por um tem-
po extremamente reduzido, também não 
possui direito ao adicional de periculo-
sidade.

Tem direito ao adicional de pericu-
losidade o empregado exposto perma-
nentemente ou que, de forma intermi-
tente, sujeita-se a condições de risco. 
Indevido, apenas, quando o contato dá-
-se de forma eventual, assim considera-
do o fortuito, ou o que, sendo habitual, 
dá-se por tempo extremamente reduzido 
Súmula 364, TST

Aqui a gente descomplica tudo 
sobre o Direito do trabalho com 

dicas rápidas para você.

Todo trabalhador tem direito a um dia 
de descanso na semana, que deve ocor-
rer preferencialmente aos domingos. Por 
convenção social, o domingo, de modo 
geral, é o dia destinado à folga do traba-
lho. Nele, os trabalhadores podem não 
apenas descansar, como participar de 
outras atividades, como compromissos 
familiares ou práticas de lazer. Em razão 
disso, a garantia de folga aos domingos 
permite uma maior integração social do 
trabalhador.

Apesar da importância de o dia de 
descanso semanal coincidir com o domin-
go, existem atividades que não podem ser 
interrompidas e que necessitam de traba-
lhadores nesse dia. Dessa forma, ao mes-
mo tempo em que a lei garante o descanso 
dominical, também estabelece as suas ex-
ceções. O trabalho ao domingo, contudo, 
necessariamente deve ser compensado 
com uma folga em outro dia da semana.

Nesse sentido, qualquer trabalho aos 
domingos depende de permissão prévia 
da autoridade competente em matéria de 
trabalho. Anteriormente, essa autorida-
de era o Ministério do Trabalho. Hoje, a 
autorização é concedida pela Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho, vin-
culada ao Ministério da Economia.

Essa autorização pode ser concedida 
de modo permanente pelo órgão respon-
sável, mediante uma norma que especifi-
que as atividades nas quais o trabalho ao 
domingo é permitido. É o que ocorre, por 
exemplo, com a recente Portaria nº 604, 
expedida em 18 de junho de 2019, que 
aumentou de 72 para 78 as atividades que 
possuem essa autorização.

As atividades acrescentadas são: in-
dústria de extração de óleos vegetais e 
indústria de biodiesel, indústria do vinho, 
dos vinagres e bebidas derivadas da uva e 
do vinho, excluídos os serviços de escri-

tório nessas duas primeiras atividades, in-
dústria aeroespacial, comércio em geral, 
estabelecimentos destinados ao turismo 
em geral e serviço de manutenção aeroes-
pacial. Observa-se, porém, que, no caso 
do comércio, já havia autorização por lei 
específica para o trabalho nessa ativida-
de, antes mesmo da portaria.

Além disso, a autorização também 
pode ser concedida mediante acordo co-
letivo da empresa com o sindicato pro-
fissional ou por ato da autoridade com-
petente, após requerimento da empresa e 
inspeção do local de trabalho.

Em relação aos feriados, também 
existem atividades em que é autorizado o 
trabalho nesse dia, por exemplo, quando 
ela é indispensável ou de interesse públi-
co. Contudo, ao contrário do descanso 
semanal, que necessariamente deve ser 
compensado em outro dia quando houver 
trabalho no domingo, a empresa que exi-
gir o trabalho em feriado pode compensar 
a folga em outro dia ou pagar o dia do 
trabalhador em dobro.

Cada comerciante deve saber o que 
pode e deve fazer. Quem desejar abrir 
todos os dias é preciso adequar a empre-
sa se atentando aos cuidados legais, para 
que isso não se transforme num problema 
que não seja possível administrar. Em se 
respeitando as leis, não haverá proble-
mas, mas, é importante  antes de abrir es-
tudar  com um advogado ou  contador a 
melhor forma de proceder legalmente, e a 
partir desta situação formar as equipes de 
vendas e atendimento.

Por fim, ressalta-se que, mesmo para 
as atividades em que há autorização para 
o trabalho aos domingos, é necessário 
que haja uma escala de revezamento, de 
modo que não sejam sempre os mesmos 
trabalhadores que executem o trabalho 
nesse dia. 

Já são 78 atividades profissionais com autorização 
do governo para trabalho aos domingos, entenda!
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Conheça os 10 melhores pontos 
turísticos de Orlando – USA

Ola amigos, quem não planejou ainda, 
está em tempo, para este intervalo de Julho 
ou para as férias do final de ano.

Antes gostaria de avisar que é um desti-
no que exige um esforço do viajante na pro-
gramação. Não basta simplesmente escolher 
o lugar e montar um roteiro livremente. É 
preciso prestar a atenção em diversas ques-
tões, até porque é uma viagem cara, e por 
esta razão,  se faz  necessário alguns cuida-
dos como por exemplo com a documenta-
ção  para  ninguém ser pego de surpresa tão 
longe de casa. Confira comigo algumas di-
cas para realizar a viagem dos seus sonhos.

A cidade de Orlando está localizada em 
uma das regiões turísticas mais visitadas do 
mundo, que atrai dezenas de milhões de vi-
sitantes por ano. Entre suas principais atra-
ções turísticas são Walt Disney World, Se-
aWorld Orlando e Universal Orlando. Com 
fácil acesso, também, é o Centro Espacial 
Kennedy, em Cabo Canaveral.  A criação 
desses gigantescos parques de diversões 
tem incentivado muitos investidores, e há 
milhares de hospedagem, milhares de res-
taurantes, inúmeros campos de golfe e inú-
meras outras atrações.

Orlando tem um clima subtropical com 
clima quente e chuvoso de maio a outubro 
e temperaturas mais frias de novembro a 
abril, que traz chuvas menos frequentes. 

ÉPOCA DO ANO / PROVIDENCIAS
• O ideal é aproveitar a baixa temporada 
para essa viagem, mas nem todos podem e 
querem aproveitar suas férias;
• Definir a data de sua viagem com 
bastante antecedência e planejamento;
• Procurar uma agencia de turismo de sua 
máxima confiança;
• Providenciar seu passaporte e o da 
família e procurar saber tudo o que pode e 
não pode, como crianças desacompanhadas 
de um dos pais. São detalhes mas, é muito 
serio e  em seguida o visto americano;
• Quantoto tempo? O ideal seria dois 
meses, mas ninguém tem esse tempo, 
catorze dias é uma boa pedida ou no 
mínimo uma semana, não planeje menos 
tempo, pois seria jogar dinheiro pela janela.

MELHORES DATAS E SUAS 
PECULIARIDADES

Janeiro: Após a primeira semana;
Fevereiro: Exceto no feriado do dia do 
Presidente (terceira segunda-feira do mês);
Abril: Após o Spring Break (normalmente 
termina na primeira quinzena);
Maio: o mês todo;
Setembro: Fora do feriado do dia do 
trabalho (primeira segunda-feira do mês);
Outubro: Fora do feriado Columbus Day 
(segunda segunda feira do mês)
Novembro: antes do feriado de Ação de 
Graças (quarta-quinta-feira do mês);
Dezembro: apenas a primeira quinzena, 
preços menores.

AS MAIS VISITADAS
1- Walt Disney World é a mais popular 

atração da família da Flórida e tem sido as-
sim por muitos anos. Magic Kingdom, Ani-
mal Kingdom, Epcot Theme Park, e MGM 
Studios são apenas alguns dos destaques 
que há muito tempo fomentam o entreteni-
mento de crianças e dos próprios pais. Há 
o suficiente para ver e fazer para manter as 
famílias ocupadas por dias a fio. Adições, 
como Downtown Disney agora atendem a 
um público mais adulto, com lojas, restau-
rantes, teatros e salas de música.

2- SeaWorld de Orlando, com seus 
enormes aquários, golfinhos e baleias sho-
ws, e uma vasta lista de passeios, atrai uma 
grande multidão. SeaWorld em Orlando é 
um dos maiores parques marinhos do mun-
do. Vale a pena !!!

3- Universal Studios oferece um olhar 
para os estúdios de cinema dos estúdios Uni-
versal, mas também oferece todos os tipos 
de atrações e entretenimento. Este parque 
temático combinação e estúdio de trabalho 
foram concebidos em colaboração com Ste-
ven Spielberg para dar aos visitantes uma 
experiência interativa com os filmes. Como 
resultado, a atração é concebida para entre-
ter adultos e crianças. Existem dois parques 
temáticos diferentes a Universal; Universal 
Studios Florida e Islands of Adventure da 
Universal.

O QUE FAZER EM 12 DIAS
• 4 parques do Walt Disney Word (Magic 
Kingdom, Epcot Center Animal Kingdom e 
Hollywood Studios);
• 2 parques do Universal Orlando Resord 
(Universal Studios e Islands of Adventure);
• 2 parques do Sea Word Parks &Entretain-
ment (Sea Word Orlando e Busch Gardens);
• 2 dias para compras;
• 2 dias livres.

Gostou??? Aqui Você fica por dentro das 
melhores sugestões em turismo no Brasil e 
no exterior. Em breve teremos mais novi-
dades, é só aguardar. Te espero na próxima 
edição com mais dicas. Até lá.

Cristina De Lucchi
Jornalista, Apresentadora 



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



Como bloquear ligações de telemarketing 
no celular ou telefone fixo.

DESTAK
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Mesmo que você não tenha dado ou re-
gistrado o número de sua linha telefônica fixa 
ou móvel na lista de cadastro das empresas, 
é bem capaz que você esteja sendo alvo de 
inúmeras ligações do departamento de tele-
marketing de muitas delas. Apesar de algu-
mas poucas (bem poucas mesmo) ligações 
até serem úteis para aderir a um serviço ou 
esclarecer dúvidas, a verdade é que elas aca-
bam atrapalhando o seu dia-a-dia, já que as 
mesmas, geralmente, ocorrem em momentos 
inoportunos. Para minimizar um pouco deste 
problema, felizmente, alguns órgãos de defe-
sa do consumidor de estados ou municípios 
como o Procon, dependendo de sua região, 
fornecem um site onde você pode cadastrar 
o seu telefone para não ser perturbado. A 
seguir, veja como registrar o seu número de 
para não receber ligações de telemarketing.

Como parar de receber ligações
de telemarketing

Devido a cada estado ou município tra-
balharem de forma diferente, no exemplo 
abaixo, você estará vendo como cadastrar 
o seu telefone para não receber ligações de 
telemarketing no Procon SP e, mais abaixo, 
você encontrará links para demais localida-

des que possuem tal opção. Confira:
1- Acesse a página do “Bloqueio do re-

cebimento de ligações de telemarketing” e 
clique em “Bloquear ou desbloquear Núme-
ro”. Durante os testes, a página não funcio-
nou no Chrome, apenas no Firefox e Inter-
net Explorer;

2- Na nova tela, selecione a opção “Que-

ro cadastrar meu número de telefone no sis-
tema de bloqueio”;

3- Preencha as informações solicitadas, 
lembrando que você só pode colocar núme-
ros de telefone que estejam em seu CPF;

4- Na nova mensagem, clique em “De-
claro que”;

5- Então, verifique os dados e, estando 
tudo correto, clique em “Os dados informa-
dos estão corretos”.

6- Após ter realizado este procedimento 
no Procon SP, você receberá um e-mail com 
os dados para fazer login neste sistema. Isto, 
no caso, servirá para que você possa adicio-
nar ou remover linhas e fazer seu gerencia-
mento.

O que fazer se o seu órgão não
tem esta opção

Ao menos para quem usa um celular, 
caso o seu município ou estado não tenha 
uma opção de bloqueio para ligações de te-
lemarketing, você ainda pode recorrer a al-
guns aplicativos, que fazem o bloqueio de 
tais números. A recomendação de programa 
fica para o Whoscall, que possui versões 
para Android e iPhone.

Alguns órgãos permitem 
que você cadastre o seu 

número de telefone para não 
receber mais essas chamadas 

irritantes. Confira!

1

2

3

4

5

“Pesquisa divulgada pela Secretaria 
Nacional do Consumidor apontou que mais 
de 90% das pessoas desaprovam ligações 
de telemarketing. Empresas do ramo não 
poderão ligar para números que estejam 

há pelo menos 30 dias no cadastro do 
Procon-SP. Em caso de descumprimento, há 
incidência de multa prevista no Código de 

Defesa do Consumidor.”
Primeiro passo: acesse a ferramenta de 
Bloqueio de Recebimento de Ligações 

de Telemarketing no site do Procon-SP 
(procon.sp.gov.br/BloqueioTelef).
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Insulina inalável pode ajudar no tratamento do diabetes.
No dia Nacional do Diabetes (26-06) a 

liberação da insulina inalável (03/06) foi 
o ato mais comemorado pelos que sofrem 
com a mesma. O medicamento, autorizado 
para venda e consumo pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária em oito formas 
de apresentação, ainda precisa ser importa-
do dos Estados Unidos.

Para o médico e pesquisador Freddy 
Goldberg Eliaschewitz, a disponibilidade 
do medicamento pode ajudar no tratamento 
da doença no Brasil, pois é mais confortável 
do que a aplicação da insulina por injeção e 
o manejo é mais eficiente. A insulina inalá-
vel começa a funcionar em 10 minutos no 
organismo e o efeito dura até 90 minutos. A 
insulina injetável pode demorar até 60 mi-
nutos para começar a fazer efeito e perma-
nece ativa por até cinco horas no organismo.

“Por um lado, se o paciente aplica a in-
sulina injetável antes do almoço e o medica-
mento demora a agir, o nível de açúcar sobe 
muito no início da refeição. Muitas vezes, a 
comida foi ingerida, mas a insulina nem co-
meçou a agir. Por outro lado, se o efeito da 
insulina demora a passar, o paciente pode 
sofrer uma queda de açúcar mais adiante. 
A absorção dos alimentos já terminou, mas 

a insulina continua agindo”, explica Elias-
chewitz que é médico Hospital Israelita Al-
bert Einstein e diretor clinico do Centro de 
Pesquisas Clinicas, que desde 2014 trabalhou 
nos testes para o desenvolvimento da nova 
droga. O diabetes é considerado uma doença 
crônica onde o pâncreas não produz insulina 
suficiente ou quando o organismo do pacien-
te não consegue utilizá-la. A insulina é o hor-
mônio que regula a glicose no sangue.

Fora de controle
Eliaschewitz descreve que já há cerca 

de 15 milhões de pessoas com diabetes no 
Brasil, mas 90% dos pacientes com o tipo 
1 e 73% dos que sofrem com o tipo 2 “não 
têm controle sobre a doença”. Ele contabili-
za que “metade dos pacientes não controla a 
doença por falta de conhecimento do diag-
nóstico. Entre os que sabem do diabetes, 
metade não vai com regularidade ao médi-
co. E mesmo os que vão, mais da metade 
não toma os devidos cuidados”.

Segundo o Ministério da Saúde, o dia-
betes do tipo 1, geralmente, surge na infân-
cia ou adolescência. “A causa desse tipo de 
diabetes ainda é desconhecida (...) Sabe-se 
que, via de regra, é uma doença crônica não 

transmissível genética, ou seja, é hereditária, 
que concentra entre 5% e 10% do total de 
diabéticos no Brasil”. O diabetes do tipo 2 é 
mais frequente em adultos e está diretamente 
relacionado ao sobrepeso, ao sedentarismo e 
à má alimentação. “Ocorre quando o corpo 
não aproveita adequadamente a insulina pro-
duzida”, explica o Ministério da Saúde.

Para Freddy Eliaschewitz, o Brasil vive 
uma “pandemia de diabete do tipo 2 a re-
boque da pandemia de obesidade”. Segun-

do ele, o país poderá viver no futuro uma 
pandemia das complicações causadas pela 
doença, “que são penosas e custosas de tra-
tar”, como o glaucoma, problema nos rins e 
disfunção erétil. De acordo com o Sistema 
de Informações sobre Mortalidade (Minis-
tério da Saúde), entre 2010 e 2016, mais de 
406 mil pessoas morreram por causa do dia-
betes. No período, o número de mortes cres-
ceu 11,8% por causa da doença, saindo de 
54.877 mortes (2010) para 61.398 (2016).

Saques em lotéricas aumenta para R$ 
2.000,00 em pacote anunciado pela 

Caixa para estimular lotéricos.

A Caixa anunciou um pacote de melho-
rias para a rede lotérica. Os benefícios in-
cluem diversos reajustes de remunerações, 
entre outros. O pacote foi apresentado aos 
representantes da categoria e aprovado por 
unanimidade pela Federação Brasileira das 
Empresas Lotéricas (FEBRALOT), com-

posta por 26 sindicatos.
Segundo o presidente da Caixa, Pedro 

Guimarães, a proposta demonstra o com-
promisso da Caixa na melhoria do equi-
líbrio econômico-financeiro do negócio 
Loterias e do relacionamento com os loté-
ricos. “A Caixa, em atendimento ao pleito 

Pagamentos 
com cartões 
aumentam.

As compras feitas com cartões de crédi-
to, de débito e pré-pagos no país cresceram 
17 por cento no primeiro trimestre deste 
ano. Os dados foram divulgados pela Asso-
ciação Brasileira das Empresas de Cartões 
de Crédito e Serviços.

Ao todo, foram movimentados 416 bi-
lhões de reais entre janeiro e março, sendo 
260 bilhões com cartões de crédito, 152 bi-
lhões e meio no débito e 3 bilhões e meio 
de reais com cartões pré-pagos. O volume 
transacionado com cartões equivale a 24 por 
cento do PIB nacional. Há 10 anos, no pri-
meiro trimestre de 2009, a participação dos 
cartões no PIB do país era de 11 por cento.

do presidente da República, Jair Bolsonaro, 
promoveu discussões técnicas com os loté-
ricos para compreender as necessidades da 
categoria. Para a Caixa, as melhorias apre-
sentadas são um passo importante dentre os 
vários que planeja para a rede”, comentou.

A Caixa também programou nova remu-
neração para negócios e novos valores de 
adicionais remuneratórios. Complementado 
os benefícios, foi disponibilizada linha de 
crédito para capital de giro com condições 
exclusivas para os Lotéricos.

A boa noticia é que, desde o dia 26 de 
junho, aumentou o limite de saque para os 
clientes Caixa e BNB nas lotéricas de R$ 
1.500,00 para R$ 2.000,00, o que aumentará 
o volume de transações, trazendo novos pú-
blicos e reduzindo o volume de numerário 
nas unidades. O pacote de melhorias traz 
um aumento médio de 6%, superior à infla-
ção do período, que foi de 4.6%. Serão ain-
da implementadas ações que são significati-
vas para a sustentabilidade do canal, como a 
aceitação do cartão de débito e crédito nas 
Unidades Lotéricas.
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PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ÀS GESTANTES. 
VIVER BEM

A gestação é um fenômeno fisiológico e 
por isso mesmo, sua evolução se dá na maior 
parte dos casos sem intercorrências. Mas, as 
mudanças ocorridas na nossa sociedade nos 
últimos anos tiveram grande influência na 
gestação, parto e puerpério. Estudos identi-
ficam que os acontecimentos desse período 
podem influenciar por toda vida do indiví-
duo, de sua família e da sociedade, por isso 
essa fase é crucial e precisa de um cuidado 
especial.

A gestação é considerada como um 
momento singular na vida da mulher, que 
envolve vários aspectos novos no seu co-
tidiano, como alguns comportamentos e 
sensações ainda não vividas. Além do sur-
gimento da carga emocional provocada pela 
responsabilidade sobre uma nova vida e al-
gumas mudanças na rotina familiar, surge a 
necessidade de realizar o acompanhamento 
de pré-natal. 

Sabe-se que o ser humano busca convi-
ver em grupos, especialmente em momen-
tos delicados onde sente necessidade de 
ser acolhido e apoiado. A fase da gestação 
é uma dessas situações, pois a mulher e o 
companheiro/família passam por uma série 
de mudanças em suas vidas. O acompanha-
mento, acolhimento e orientação de uma 
equipe multidisciplinar e qualificada para 
uma assistência integral e humanizada tem 
grande importância nessa fase. A Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) idealiza um 
mundo em que todas as mulheres e recém- estarão abertas. Para beneficiárias Unimed 

Marília a participação no grupo é gratuita, 
com direito a levar um acompanhante. Para 
mais informações basta entrar em contato 
através do telefone 2105-8191 falando com 
Suelen ou Luciane ou se preferir, direta-
mente no Espaço Viver Bem (Rua Coronel 
José Brás n 1087).

Além dos cuidados durante a gestação, 
a Unimed Marília também se preocupa em 
dar continuidade a assistência no período 
de pós-parto no que diz respeito principal-
mente ao apoio, orientação e acolhimento 
na amamentação e aos aspectos emocionais 
dessa fase. Essa assistência é conduzida por 
uma consultora de amamentação e psicólo-
ga respectivamente. Mulheres que contaram 
com esse tipo de assistência durante a gesta-
ção e pós-parto relatam mais satisfação com 
a experiência da maternidade. Programe-se 
e venha nos conhecer!

-nascidos recebam cuidado de qualidade du-
rante toda a gravidez, parto e período pós-
-natal.

Cuidados com a saúde devem ser diá-
rios. No período da gravidez, essa atenção 
com a saúde deve ser redobrada. A gestante 
deve ser acompanhada em consultas de pré-
-natal, realizar todos os exames recomen-
dados pelo médico, ter acesso à assistência 
adequada e à educação em saúde no período 
gravídico puerperal. O final da gestação, en-
tre a 37ª e a 42ª semana, é fundamental para 
a completa formação do bebê dentro do úte-
ro. Muitos recém-nascidos acabam sofrendo 
de problemas respiratórios devido à cesáre-
as agendadas e realizadas antes do início do 
trabalho de parto, uma fase em que o bebê 
ainda não está pronto para nascer. Isto pode 
aumentar algumas complicações, tais como 
problemas respiratórios agudos e outras 
morbidades neonatais, quando comparados 
àqueles nascidos com 39 semanas ou mais 
e, em consequência, levar à necessidade de 
internação em uma UTI neonatal. 

Esta situação interfere no início do alei-

tamento materno e na adequada adaptação 
do recém- nascido à vida extrauterina, oca-
sionados pela internação. O parto cesáreo é 
um procedimento cirúrgico que deve obe-
decer a claras indicações médicas. A Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) emitiu 
recentemente novas diretrizes para estabe-
lecer padrões de atendimento globais para 
mulheres grávidas saudáveis e reduzir inter-
venções médicas desnecessárias, nas quais 
recomenda que as equipes médicas e de 
enfermagem não interfiram no trabalho de 
parto de uma mulher de forma a acelerá-lo, 
a menos que existam riscos reais de com-
plicações.

Pensando na necessidade desse cuidado 
integral, a Unimed- Marília oferece o Grupo 
de Orientação às Gestantes. O objetivo do 
grupo é acolher, informar e contribuir para 
uma gestação, parto e puerpério mais sau-
dáveis; promovendo a saúde e prevenindo 
agravos. O Grupo de Orientação às Gestan-
tes ocorre quatro vezes ao ano (fevereiro, 
maio, agosto e novembro). São desenvolvi-
dos os seguintes módulos: gestação e nas-
cimento, primeiros cuidados com o bebê; 
amamentação, nutrição da gestante, fisiote-
rapia, fonoaudiologia, odontologia e psico-
logia. As atividades são desenvolvidas por 
uma equipe multidisciplinar composta por 
Médico da Família, Enfermeira, Fisiotera-
peuta, Fonoaudióloga, Psicóloga, Nutricio-
nista, Terapeuta Ocupacional e Dentista. Os 
assuntos abordados pautam desde a gesta-
ção até os cuidados com o bebê.

As inscrições para participar do grupo 
de orientação são realizadas on-line através 
do link disponibilizado no site e nas redes 
sociais (Facebook) da Unimed, por telefo-
ne, presencialmente e também por e-mail as 
beneficiárias interessadas. 

FIQUE ATENTA, nossa próxima tur-
ma do Grupo de Orientações às Gestantes 
é em AGOSTO, e em breve as inscrições 

Suelen Renata Gama – Terapeuta 
Ocupacional e Consultora em
Amamentação, Coordenadora do Programa 
de Gestantes da Unimed – Marília.
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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) Ser malvado ajuda você a ganhar mais.  Pesquisadores da Universidade de Essex, 
Inglaterra, estudaram a personalidade de 3 mil homens e descobriram que os que tinha 
comportamento mais agressivo e predatório, ganhava em média 6% a mais do que os 
colegas considerados legais.
02) 16% das mulheres nascem loiras e 33% das mulheres são” loiras.
03) 2.800 pizzas seriam necessárias para formar uma torre da altura da Torre de Pisa.
04) Elvis Presley era coveiro, como todos em sua família antes dele.
05) Antigamente, os Europeus chamavam as girafas de “camelopardo”, pensado que os 
seus antepassados seriam um camelo e um leopardo.
06) 4% da riqueza mundial é o suficiente para amenizar as necessidades básicas do 
mundo.
07) 45% dos Americanos não sabem que o Sol é uma estrela.
08) 7% dos americanos comem diariamente no McDonald’s.
09) 10% das receitas da Rússia vêm da venda de Vodka.
10)  A American Airlines economizou 40 mil dólares em 1987 eliminando uma azeitona 
de cada salada servida na primeira classe.

“Se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente a 
cabeça, porque não tem solução.” Provérbio Chinês   



Câncer 
Julho não trará novos eventos 
na área de carreira. Todos os 
nativos de Câncer devem di-
recionar a sua atenção para 
outra área. Passe algum tem-
po com a sua família; ponha 

a mão na consciência e provavelmente desco-
brirá que ultimamente está a negligenciá-los um 
pouco. O seu tempo também pode ser gasto em 
autodesenvolvimento, tanto físico como mental. 
. Em julho, o Caranguejo tem a maiores possi-
bilidades de progredir significativamente na sua 
carreira. Tudo que você tem a fazer é trabalhar 
arduamente com diligência. Finalmente conhe-
cerá alguém que o inspirou muito. 

Leão 
A situação na vida pessoal 
estará calma. O fogo da sua 
paixão está a extinguir-se, mas 
neste período pode nascer um 
relacionamento para a vida. Ju-
lho é certamente benéfico para 

relacionamentos de longo prazo. De acordo com 
o horóscopo, Leão deve ter cuidado com a saúde. 
Pode estar a sofrer com lesões menores por falta 
de atenção, mas lembre-se que as lesões menores 
podem trazer sérias complicações. . O Leão vai 
ficar mais maduro durante este período.

Virgem 
Sob a influência de uma forte 
consciência moral, os Virgens 
finalmente vão definir as suas 
prioridades em julho. Tanto 
na carreira como na vida pes-
soal. Espera-o um sentimento 

libertador. Finalmente, os seus valores estarão 
definidos e pode prosseguir com o seu plano. Se 
conseguir agarrar-se a isso, certamente alcançará 
o objetivo com que sonhou. Em Julho algumas 
Virginianas talvez venham a ter que lidar com um 
dilema sobre a escolha do seu potencial parceiro. 

Libra 
Este mês as estrelas mudarão a 
sua posição e Libra certamen-
te poderá contar com apoio e 
ajuda. Em julho, não hesite em 
retribuir, assim que possa, um 
favor à pessoa que o ajudou, 

seja o seu parceiro, um membro da família ou um 
amigo. A sua saúde será forte neste período. Não 
tem de temer nada, nem mesmo ferimentos. Em 
julho Balança vai descobrir que vai ter que adiar 
as suas férias por algum tempo. O seu patrão irá 
reparar nos seus esforços.

Escorpião 
Em julho, os Escorpiões terão 
de dedicar muita atenção à sua 
carreira. Nem sequer vai pensar 
em férias. O trabalho é alegre e 
satisfatório para si, por isso não 
terá problemas de motivação. 

Além disso, é uma ótima escapatória da vida pes-
soal, onde as coisas podem não ser tão brilhantes. 
Vai limpar a cabeça perfeitamente, por exemplo, 
enquanto faz uma caminhada na natureza. Com 
julho você vai se cansar. Tem que admitir que 
o ritmo da sua vida mantido durante os últimos 
meses foi muito alto. Você precisa de um pouco 
de descanso.

Sagitário 
Após a agitação do período an-
terior, Sagitário terá finalmente 
o seu merecido descanso. Faça 
uma viagem com amigos ou 
planeie umas férias. Em julho, 
a situação no trabalho será bas-

tante tranquila, por isso não vai perder nada de 
importante durante a sua ausência. A sua saúde 
também estará muito forte. Uma situação de vida 
difícil vai atingir uma pessoa próxima de si em 
julho. Sem arrependimentos, pode cuidar de si. 
Afinal, merece.
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VITRINE

Padre Marcelo Rossi trava dura batalha: depressão, 
tentativa de suicídio, briga milionária e profunda doença.

Um dos padres mais famosos do Brasil se en-
volveu em diversas polêmicas nos últimos anos. 
Muito conhecido por conta de seus álbuns e li-
vros de sucesso, o Padre Marcelo Rossi enfrenta 
graves problemas de saúde.  Alcançar o topo fez 
com que o mesmo ficasse doente e enfrentasse 
graves crises de depressão, chegando até a tentar 
suicídio.

“Eu achava que depressão era frescura. Até 
que Deus permitiu que eu caísse”, disse em uma 
entrevista à Marília Gabriela. “O pior são os 
pensamentos autodestrutivos. Tenho um caso de 
suicídio na família, meu avô tirou a própria vida. 
E eu cheguei a pensar nisso. Pensei ‘Meu Deus, 
será que ‘herdei’ alguma coisa?!’”, revelou Padre 
Marcelo Rossi.

O sacerdote enfrentou problemas de aceita-
ção. Sem querer assumir a depressão, o religioso 

Áries 
Com a chegada da segunda 
metade do ano, a situação irá 
finalmente melhorar. Os pro-
blemas com origem no traba-
lho estão resolvidos e pode 
voltar a fazer o que gosta. Por 

exemplo, faça uma viagem pela natureza, apro-
veite a liberdade. Pode ainda esperar energia 
positiva nos relacionamentos. O Carneiro deve, 
em julho, cuidar da sua saúde. Faça uma pausa 
de todo o stress a que tem sido exposto recen-
temente. 

Touro 
Uma situação no trabalho, que 
surgirá em julho, irá provavel-
mente voltar a exigir a sua aten-
ção. Felizmente, não será um 
problema complexo e tudo será 
resolvido em pouco tempo. De 

qualquer forma, esta situação proporciona uma 
oportunidade de mostrar as suas habilidades e de 
se destacar dos seus colegas. Em julho, irá  desta-
car-se na área dos relacionamentos. MESMO Os 
Mesmo os solteiros mais tímidos vão sentir vai 
uma certa “chamada da natureza” e vão querer 
conhecer novas pessoas e serem bem-sucedidos 
nas suas vidas sociais. 

Gêmeos 
As estrelas prometem uma 
ótima oportunidade quando 
se trata de relacionamentos. 
Uma pessoa interessante apa-
recerá na sua vida e vai sentir-
-se literalmente enfeitiçado 

pela sua companhia. Existirá um entendimento 
imediato e as noites que passarem juntos pare-
cerá obra do destino. Estará perfeitamente re-
laxado quando acompanhado. No entanto, em 
julho não se esqueça de se concentrar no seu 
trabalho. Se quer perder peso, deve cortar no 
álcool em primeiro lugar.

JULHO 2019

Capricórnio
Julho promete uma calma gra-
dual na área de trabalho do Ca-
pricórnio. Após as dificuldades 
anteriores, finalmente terá o 
descanso muito merecido. No 
entanto, pode haver problemas 

familiares. Um segredo escondido pode surgir ou 
poderá ocorrer um evento inesperado. De qual-
quer forma, esta situação deverá ser tratada o 
mais brevemente possível. As férias podem es-
perar. Julho vai trazer muitas mudanças para os 
Capricórnio. 

Aquário 
De acordo com as estrelas, a 
harmonia nos relacionamentos 
persistirá em julho. Agora é a 
hora do amor. Surgem novas 
ligações e as ligações mais an-
tigas estarão em florescer. Por-

tanto, Aquário será capaz de consolidar a confian-
ça mútua e voltar a sentir o amor. Graças a esta 
grande dose de energia, também fará os desportos 
de que mais gosta.
Com julho você pode esperar um ponto de ruptura 
na área da sua carreira. A palavra “criativa” não 
lhe diz muito nestes dias. Já teve dias melhores, 
mas não se chateie. A saúde é mais importante do 
que o treino. 

Peixes 
Julho pode significar para Pei-
xes certa diminuição nas suas 
ambições. O posicionamento 
dos planetas não é neste mo-
mento muito conveniente. Se 
for confrontado com perguntas 

desafiadoras, terá que pensar seriamente na res-
posta e avaliar todos os prós e contras. Não faz 
mal se deixar este dilema para mais tarde. A sua 
vida precisa de ordem agora. Faça um plano de 
alguns dias à frente e tente mantê-lo.

se viu sem saída, até que decidiu buscar ajuda e 
tratamento. “Eu mordi minha língua, eu não acre-
ditava em depressão. Internamente, eu achava 
que era frescura. Deus permitiu que eu tivesse e 
eu passei por uma depressão de sete meses e 22 
dias. Tive que passar por uma coisa que eu nunca 
tive, que foi a insônia, tive que vencer isso com 
insônia e tudo”, lembrou.

Sua saúde, aliás, sempre esteve muito debi-
litada. O Padre Marcelo Rossi já foi portador de 
anorexia e depressão e discopatia degenerativa, 
isto é, artrite degenerativa da coluna vertebral. Por 
conta das fortes dores, ele precisou tomar remé-
dios controlados por um longe período de tempo.

Ordenado há mais de 20 anos, Marcelo Rossi 
contou que o que o ajudou a superar o problema 
foi “seu amor por Jesus” e afirmou: “Não sou pa-
dre por profissão, sou padre por missão. Deus me 

chamou”. Ainda sobre os anos difíceis em que 
conviveu com a depressão, ele falou das conse-
quências, incluindo o desânimo em torno da vo-
cação. “Durante a depressão, ser padre se tornou 
uma profissão. Não deixei de ir em nenhum com-
promisso, mas já não fazia com amor. Senti que 
algo estava errado quando o Papa Francisco veio 
aqui e eu não cantei para ele. Foi aí que me dei 
conta e pensei: ‘preciso me tratar’”.

O religioso enfrentou duras crises de depres-
são e chegou a espantar com sua magreza. Após 
a doença, o Padre Marcelo Rossi chegou a perder 
68 kg e deixou os fiéis espantados com sua ima-
gem. Além de todos os problemas com sua saúde 
física e mental, o religioso viu seu nome envolvi-
do em uma grande polêmica recentemente ao ser 
acusado de plágio por seu livro Ágape.Sucesso 
indiscutível de vendas, a obra trouxe dor de cabe-

ça para o religioso, uma vez que uma escritora o 
acusou de ter plagiado algumas de suas obras para 
colocar no livro.

No entanto, a verdade sobre o caso foi expos-
ta pela Globo durante a exibição do Fantástico. 
Para quem não se recorda, Pe. Marcelo Rossi 
foi processado pela a escritora Izaura Garcia, a 
qual entrou na justiça e garantiu que havia tre-
chos copiados de seu trabalho, e chegou a pedir 
uma indenização de 50 milhões de reais. Contu-
do, as investigações provaram que na verdade a 
documentação que a mulher tinha em mãos eram 
falsas. Em um vídeo mostrado no Fantástico, o 
delegado do caso desmascarou a mulher ao alegar 
que as provas que ela tinha em mão na verdade 
eram forjadas. Os responsáveis por analisarem os 
direitos autorais da Biblioteca Nacional afirma-
ram que o documento era falso.



COZINHANDO COM ARTE

Ingredientes
• 1,2kg de mandioca cozida e amassada
• 4 colheres (sopa) de manteiga
• 1 xícara (chá) de leite
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• 1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado
• Recheio de carne
• 4 colheres (sopa) de azeite
• 1 cebola picada

AQUELE ABRAÇOA CIDADE ERA ASSIM...

COFFEE       SOCIETY
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• 4 dentes de alho amassados
• 1 tomate sem sementes picado
• 700g de carne cozida e desfiada
• 1 xícara (chá) de molho de tomate
• Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde pi-
cado a gosto

Modo de preraro
Para o recheio, em uma panela, em fogo 
médio, aqueça o azeite e frite a cebola e o 
alho por 4 minutos. Junte o tomate, a carne 
e refogue por 2 minutos. Junte o molho, sal, 
pimenta, cheiro-verde e refogue por 2 minu-
tos. Reserve. Para o purê, misture em uma 
panela a mandioca, a manteiga, o leite e leve 
ao fogo baixo, mexendo até ficar homogê-
neo. Tempere com sal, pimenta e espalhe 
metade em um refratário médio. Espalhe a 
carne e cubra com o purê restante. Polvilhe 
com o queijo e leve ao forno médio, prea-
quecido, por 15 minutos ou até dourar. Re-
tire e sirva. 

Psicóloga Ana Gláucia P. Lima Drº Henrique Neves 

Rua Prudente de Moraes - anos 70.
ANIVERSARIANTES DO MÊS

Mara Lotério Cristina Pires

Arnaldo Roesler Amadeu de Brito

Delegado Wilson Damasceno Selma Britto 

NOSSA MISSÃO: INVESTIMOS NO TRABALHO 
PARA CULTIVAR A PAZ SOCIAL

Confira agora mesmo esta receita de mandioca 
gratinada de inverno recheada com carne, 

que além de ficar uma delícia, vai surpreender 
toda sua família no almoço! Tempo: 1h - 

Rendimento: 6 porções.

Mandioca 
gratinada de 

inverno recheada 
com carne


