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Contrato com empresas
poderá ser rompido.

Jornal do Ônibus
lança campanha
“gentileza urbana”.
MP está investigando denuncia da Câmara municipal sobre o descumprimento de claúsulas contratuais. Caso se comprove, o fato poderá
provocar o rompimento do contrato de concessão.Pág. 03

Bebê nasce no terminal.
A partir desta edição, estaremos
com uma campanha de boas atitudes
coletivas. Denominada “ Gentileza
Urbana é”, a campanha sugere a prática
de pequenas gentilezas no uso diário dos
ônibus urbanos. Pág. 04

Dicas de como
viver bem após os
50 anos.

Era para ser só mais uma patrulha de rotina no trabalho de Keitiane Ferreira, 30, agente de trânsito, mas um chamado
inusitado a fez largar a viatura e entrar às pressas no terminal. Pág. 10

Em Bauru, coleta
seletiva chega a
100%.
Na opinião dos especialistas, os jovens
não se submetem à condições de
trabalho que não os satisfaçam. Mas
não os considere arrogantes, pois, eles
apenas sabem o que querem. . Pág. 09

Por mês, a Emdurb recolhe
aproximadamente 200 toneladas de
reciclável, que são distribuídos entre as
três cooperativas existentes na cidade.
Pág. 08
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GOTAS DE FÉ.

Terminal em estado terminal

Deus ouve
quando você ora.
Leia Salmos 116.1-19 e reflita.
Eu amo o Senhor, porque ele me ouviu
quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou
os seus ouvidos para mim; eu o invocarei
toda a minha vida. (Salmos 116.1-2)
Você tem alguém em sua vida que a ouve
realmente? Talvez seja uma irmã (ão) ou uma
amiga (o) íntima, ou até uma colega de trabalho que demonstre empatia. Se tiver, você
é abençoado. Como é natural, passamos às
vezes por situações em que parece que todos
os que conhecemos estão ocupados ou preocupados demais com os próprios problemas
para sentar-se e ouvir os clamores do nosso
coração. Poucas vezes a solidão é tão grande
como quando estamos sofrendo e não temos
ninguém a quem contar.
Como filho de Deus, porém, você sempre
tem alguém para ouvi-lo: o próprio Deus!
Encontramos repetidamente estas declarações nos Salmos: “Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi.”
(66.19). “Coloquei toda minha esperança no
Senhor; ele se inclinou para mim e ouviu o
meu grito de socorro.” (40.1). Esperar nunca é fácil, mas, quando chega a resposta a
uma de suas orações, você sabe sem nenhuma dúvida que Deus ouviu seus clamores.
Deus nunca está tão distante que não
possa ouvir-nos. As escrituras nos dizem
que ele se volta para nos escutar. Nunca duvide de que ele está em sua vida sempre disposto a ouvir. Só ele tem poder para mudar
a situação que você está enfrentando. Deus
o ama e tem em vista seus melhores interesses. “Retorne ao seu descanso, ó minha
alma, porque o Senhor tem sido bom para
você!” (116.7).
Senhor, sou profundamente confortado
por saber que tu ouves minhas orações. Tua
Palavra diz que nunca estás longe demais a
ponto de não ouvir quando clamo. Ajuda-me a confiar o suficiente em ti a cada dia de
minha vida para orar por tudo o que se relaciona a mim. Ouve Senhor o meu clamor
e continue me direcionando. Faça em mim
segundo a sua vontade, é a oração que lhe
peço em nome de Jesus....amem !!!

É lamentável a maneira como está sendo conduzida a gestão publica em nossa
cidade. Com algumas exceções conseguirmos detectar secretarias completamente
perdidas em sua condução e, com equipe
desfaceladas pela inexperiencia administrativa e jogo de cintura politico. Como nosso Jornal tem um foco direcionado para o
usuario do tranporte coletivo, é claro que
não poderiamos deixar de citar o Terminal
urbano de marilia. Inaugurado já há mais
de 02 décadas o espaço até então reservado
para a realização da chamada “integração”
entre linhas demonstra a “olho nu” a necessidade veemente de uma completa reforma
e reestruturação. Sanitários deteriorados,
cobertura com vazamentos, deficiencia de
rampas de estacionamento, péssima iluminação, falta de organização na distribuição
das rampas para os passageiros e agora
com a retirada das catracas, a total insegurança com cenas de violencia e até prisão
de traficante. Boatos que correm, simulam
diversas possibilidades, mas, a realidade é
que até o momento, o gestor municipal ainda não conseguiu reverter sua decisão e o
usuario do terminal urbano se vê cada vez
mais refem do medo e, de cenas improprias.
Embora tenha sido anunciada uma reforma
total, ao que vimos, foi apenas uma maquiagem com brochas de tintas em todas

as paredes e gradis bem no estilo “engana
povo”. Os anos se passaram e, talvez pela
inexpêriencia politica e administrativa o
gestor não tenha percebido que, o eleitor de
hoje não é o mesmo de dez anos atrás. Além
do Jornal do ônibus que, leva a informação
imparcial de ponto a ponto, as redes socias
divulgam em uma velocidade fenomenal
tudo oque acontece a outros municipes que,
no clima da revolta acabam compartilhando. Localizado praticamente no coração da
cidade, o local que deveria ser um cartão de
visita como em outras cidades de até menor
porte que marília, acaba se transformando
em local assustador principalmente no cair
da noite. Falta a administração municipal
ousadia, criatividade, empreendedorismo
e visão politica e administrativa para que
essa região da cidade se transforme em um
cartão postal. O que condenamos em administrações passadas, acaba novamente
ocorrendo, ou seja, o gostinho da cadeira do
segundo andar transforma as pessoas que ficam alucinadas pelo poder se esquecendo
de planejar a cidade e governar pelo povo
e para o povo. A triste realidade é que, o
Terminal Urbano de Marília vive hoje em
um estágio quase que final, sem quaisquer
perspectiva de mudança. Um estagio terminal para uma área que poderia atrair muitos
recursos e visitantes para a cidade.
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A casa da “Mãe Joana” é aqui.
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Corbi Braga
escritor

Centenário de Marília já !!!
Antes de responder à pergunta, citarei
um exemplo, que me marcou demais.
Nos eventos que realizamos na Biblioteca Municipal, fiz um desafio a uma menina
de 12 anos. Disse a ela: Você aceita na próxima reunião trazer por escrito o que você
gostaria de ver daqui a 12 anos no centenário de nossa querida Marília?
Ela aceitou prontamente. Na próxima
reunião ela veio com a tarefa cumprida.
Solicitei que ela lesse para os escritores
presentes. Eu acreditava que pediria coisas
mais ligadas às crianças, porém, calou-me.
Cito três pontos que ela discorreu com uma
qualidade incrível.
1 Saúde: Desejo não ver mais pessoas
morrerem nos hospitais por abandono dos
políticos e que parem de desviar verbas e
refaçam os estoques de medicamentos;
2 Terminal Urbano: Que voltem as
catracas e coloquem segurança, pois tenho
medo de passar por lá.
3 Higiene: Tanto no terminal como em
banheiros públicos e até de escolas haja mais
higiene, pois ao usarmos dá medo de contrair
doenças, de tanta coisa nojenta que lá vemos.
Então, aproveitando a deixa, aproveito
para deixar uma reflexão:
Marília tem apenas 12 anos para recuperar-se da destruição e abandono de seus administradores e políticos gananciosos que se
enriqueceram à custa do dinheiro publico.
Acordem e criem projetos que visem o futuro. O ego de muitas lideranças e a cobiça indomável de outras está matando aquela que
poderia ser a princesa do interior paulista.
Cidades que, há pouco tempo estavam atrás
de Marília, hoje estão a nos ultrapassar sem
qualquer dificuldade. É necessário se pensar um projeto novo, diferente e, que tenha
como objetivo principal, a união de forças,
de pessoas de bem engajadas na construção
de um projeto administrativo e não político.
Não se trata de nada utópico ou de um
governo paralelo, mas, de um raciocínio
de que, somente assim, unindo cidadãos
de todas as classes e bairros será possível
apresentar aos gestores o caminho melhor
a seguir. São diversas as pendências, como
o atendimento ao munícipe, a melhoria da
rede de água e esgoto, do asfalto, da saúde,
da mobilidade urbana, da geração de emprego, do ensino com mais qualidade e principalmente da ética, da transparência dos atos,
da solidariedade e da justiça.
Que fiquemos atentos para que não se
descubra mais carne podre e que surjam nos
quatro cantos cidadões fiscais para se coibir
as falhas e para dar um basta aos maus políticos. Apesar da idade, eu acho plenamente
possível......Eu ainda acredito !!!
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IN FOCO

MP entra em cena e contrato com empresas de transporte
coletivo pode ser rompido a qualquer momento.
Documento enviado pela Câmara de Vereadores através do vereador
José Carlo Albuquerque aponta descumprimento de contrato e más
condições dos ônibus.

Foto Will Rocha

O Ministério Público Estadual (MPE)
já instaurou inquérito para apurar eventual descumprimento de clausulas contratual
por parte das empresas “Grande Marília”
e “Sorriso de Marília” com o município de
Marília. As investigações ocorrem após denúncias sobre as más condições dos ônibus,
horários insuficientes para a demanda de
passageiros em diversas linhas, insegurança no terminal urbano, falta de ônibus em
algumas linhas e a retirada dos cobradores.
O fator segurança teria começado a
ocorrer após a retirada das catracas de acesso, em julho do ano passado. Em novembro,
a prefeitura determinou que as empresas
colocassem as catracas de volta, pedido que
ainda não foi atendido. O descumprimento
da determinação e a situação contratual das
empresas serão analisados na Justiça.
Na edição de dezembro deste veiculo
de imprensa, já informamos sobre o requerimento junto a administração municipal
e o pedido do vereador José Carlos Albuquerque que conseguiu provocar e acionar
o MP. Segundo dados colhidos ainda com
as catracas, passam pelo terminal urbano de
Marília em torno de 35 a 45 mil passageiros.
Com a volta das catracas, segundo a prefeitura, o sistema de integração deve melhorar.
Nossa reportagem tentou um contato com a

Segundo “Albuquerque”, o contrato tem que ser cumprido e o trabalhador precisa ser respeitado.

Marilia ganha ONG com ações
focadas no centenário da cidade.

Após uma importante reunião de grandes lideranças, a cidade ganhou mais uma
entidade não governamental. Trata-se da
ONG MARILIA CENTENÁRIA, composta
por um grupo de idealistas das mais diversas áreas de atuação. A ONG nasce da ideia
antecipada do centenário de Marília e ira
focar o seu trabalho em ações que possam
construir e acrescentar dentro do projeto “A
CIDADE QUE QUEREMOS”.
A ideia foge do tradicional onde entidades são criadas em cima de uma temática ou
projeto único, visto que, seu leque de trabalho será bastante amplo passando inclusive
pela gestão publica de qualidade.
O Diretor Presidente, escritor Corbi
Braga declarou ao Jornal do Ônibus que o
momento político na qual atravessa a cidade
foi o principal incentivo. “Esse cenário já
se acumula a quase 04 décadas, e com isso
nossa cidade está parada no tempo e, sendo
ultrapassada por outras. Daqui a 12 anos,
vamos completar 100 anos e é inadmissível
conviver com este modelo ultrapassado de
se fazer política e de administrar a cidade”
frizou ele.
Com a participação de nomes conhecidos
do cenário local como Dr. Divino de Castro,
Dra. Marilia Mazeto, Prof. Percyvan, Profº.

Associação Maríliense de Transporte Urbano (AMTU), mas, até o fechamento desta
edição não obtivemos contato.
Segundo nota divulgada publicamente, de
acordo com o contrato, as mesmas não estão
obrigadas a recolocar as catracas e que a segurança é de responsabilidade da prefeitura. O
nobre edil, em entrevista exclusiva ao Jornal
do Ônibus afirmou que o seu gabinete era visitado diariamente de forma ininterrupta por
usuários do transporte coletivo que, relatavam
as mais diversas reclamações. Ainda segundo
“Albuquerque”, o contrato tem que ser cumprido e o trabalhador precisa ser respeitado.
O descumprimento das determinações
e a situação contratual das empresas estão
sendo analisados na Justiça e condutas que
venham contrárias ao acordado podem denotar a prática de ato de improbidade administrativa, o que justifica o interesse do Ministério Público na cabal apuração dos fatos
e na defesa do patrimônio público.
A decisão pode provocar o rompimento
do contrato e automaticamente a abertura de
uma nova licitação para a entrada de novas
empresas. Caso o fato venha a ocorrer, as
atuais empresas são obrigadas a desenvolver o serviço normalmente até a entrada das
novas empresas. O embólio caso ocorra,
pode demorar até seis meses.

Cornetadas
do dedão

Quem serão os candidatos a
deputado por Marilia ??? tem
cacife???
Dobradinha de Professores
pode ser a surpresa???

Na foto, da esquerda para a direita: Marcos Farto, Sugar Ray, Corbi Brasa, Kaito Jr e Laudo
Vilela (Diretoria Executiva da ONG MARÍLIA CENTENÁRIA).
Ivan Fiorini, Cel. Sugar Ray, Policial Marcos Farto, Dr. Milton Neves, Laudo Vilela,
Ana Valeria Lirio, Celine Mendes e outros a
ONG já devidamente regularizada deve começar os seus trabalhos nos próximos dias
com ações ainda a serem divulgadas em
toda a imprensa local. “O nosso foco é uma
gestão publica com excelência e, que venha

a contemplar o munícipe que mora nos bairros e depende exclusivamente da máquina
publica”, disse o Presidente Corbi Braga
que finalizou com a seguinte frase:
“Somos diferente e vamos fazer a
diferença, doa a quem doer!”

União de lideranças, ativistas
e idealistas pode ser a
diferença no futuro???
Quem são os verdadeiros
proprietários de alguns
condominios de luxo na
cidade???
Improbidade administrativa
cassa Prefeito???
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PRIMEIRA PARADA

Jornal do Ônibus lança campanha “ gentileza urbana”
no transporte coletivo de Marília.
Idealizado justamente para a leitura e
entretenimento do usuário do transporte coletivo de Marília, o Jornal do Ônibus lança à
partir desta edição, uma campanha de boas
atitudes coletivas. Denominada “Gentileza Urbana é”, a campanha sugere a prática
de pequenas gentilezas no uso diário dos
ônibus urbanos. Contará, nesta fase inicial,
com textos e artes desenvolvidas pelos nossos profissionais ou reaproveitadas de outras campanhas similares.
Quem anda de ônibus, já conhece bem a
linha independente do jornal e mensalmente, no rodapé ou nas orelhas de algumas páginas, haverá uma ilustração bem-humorada
sugerindo como reverter as principais indelicadezas cometidas pelos usuários de transporte público.
Respeitar os assentos reservados, ajudar
os usuários que carregam grandes volumes
e evitar molhar o assento com o guardachuva são algumas das mensagens simples,
porém eficientes, que serão abordadas. “O
ônibus é o principal meio de locomoção do
Mariliense. Se você está usando aquele espaço público, não custa olhar para o outro e
pensar ‘eu posso dar a minha contribuição,
meu gesto pode gerar um sorriso’. Mesmo
no horário de pico, pedir licença, falar baixo e dar bom dia são atitudes simples que
tornam qualquer deslocamento muito mais
agradável”, explica Michelle C. V. Oliveira, gerente de marketing e comunicação do
“Jornal do Ônibus”. Iniciativa semelhante
- batizada inclusive com o mesmo nome é promovida há 11 anos pelo Instituto dos
Arquitetos do Brasil-MG (IAB-MG). O
prêmio “Gentileza Urbana”, destinado a

homenagear pessoas que fazem pequenos
e grandes gestos pela cidade, causou tanto
impacto na população que a experiência foi
reproduzida também em outros Estados.
“Cidades como Fortaleza, Governador Valadares, Ouro Preto e Betim têm premiado
seus moradores pelas ações em prol dos espaços públicos.
Esperamos que a ideia se espalhe e vire
uma grande proposta”, concluiu Michelle.
A ideia é espalhar a campanha por todo o
transito da cidade e também para outras
iniciativas. Na capital mineira de Belo Horizonte por exemplo, desde 1993, foram

premiadas mais de 100 iniciativas gentis,
sinônimos de cidadania naquela grande metrópole: por exemplo; um trompetista que,
ao entardecer, espalha suaves melodias pela
vizinhança; moradores que cultivam plantas
raras e belas em um canteiro comunitário
em um bairro; um programa de pinturas em
fachadas de vilas e favelas; o ilustrador , que
percorre as ruas da cidade vendendo revistas em quadrinhos com histórias da cidade e
por aí afora. “GENTILEZA URBANA” não
custa nada, mas, em mundo tão conturbado as vezes faz a diferença na vida de uma
pessoa, de uma comunidade, de uma cidade.

0032 - Nova Marília 3º Grupo
Dias Úteis

05:50
12:20
18:50

BAIRRO
08:00
09:05
14:30
15:35

06:55
13:25

10:10
16:40

11:15
17:45

06:25
12:55

07:30
14:00

TERMINAL
08:35
09:40
15:05
16:10

10:45
17:15

11:50
18:20

0009 - Cesar Almeida
Dias Úteis
04:35
06:25
08:01
10:09
12:33
14:41
17:05
19:12

BAIRRO
05:21
05:37
06:57
07:13
08:33
08:49
11:13
11:29
13:21
13:35
15:29
16:01
17:35
17:53
21:20
21:49

05:05
06:41
08:17
10:41
12:49
15:13
17:21
20:01

TERMINAL
05:53
07:29
09:21
12:01
13:53
16:33
18:09
22:39

06:12
07:45
09:53
12:31
14:09
16:49
18:41
23:07

05:45
07:38
10:02
12:42
14:50
16:56
18:45
22:29

06:18
07:54
10:34
12:56
15:22
17:14
19:22
22:56

06:34
08:10
10:50
13:14
15:54
17:30
20:05
23:20

06:50
08:42
11:22
13:30
16:10
17:46
20:42
23:50

07:06
09:14
11:54
14:02
16:26
18:02
21:11

07:22
09:30
12:10
14:34
16:42
18:16
22:01

Horários Ônibus Intermunicipal / Marilia - Ribeirão Preto
MARÍLIA (saída)

RIBEIRÃO PRETO (chegada)

MARÍLIA (saída)

RIBEIRÃO PRETO (chegada)

00:01
10:25
19:30

04:40
15:40
23:55

02:30
12:45
16:30
19:15
23:45

09:45
17:45
22:15
23:59
04:00
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ACONTECE MARÍLIA

Marília recebe primeira estação de
monitoramento de meteoros.

Quem nunca viu uma estrela cadente no
céu noturno e fez um pedido? Hoje em dia
a cena é cada vez mais rara, devido à poluição luminosa das cidades e do cotidiano do
cidadão moderno que permite pouco tempo
para a contemplação dos objetos celestes.
Estrelas cadentes são na verdade fenômenos atmosféricos conhecidos como meteoros. São pequenos fragmentos de material
interplanetário, mais ou menos do tamanho
de um grão de ervilha que penetram na alta
atmosfera terrestre com velocidades supersônicas. Durante a passagem pela atmosfera, a grande maioria se desintegra completamente muito acima da altitude de cruzeiro
dos aviões, podendo deixar breves rastros
brilhantes causados pela vaporização do
material devido à elevação súbita da temperatura resultante do fenômeno físico de
compressão adiabática. Uma pequena fração desses fragmentos possui tamanho suficiente para resistir à passagem pela atmosfera, atingindo a superfície terrestre. Nestes
casos, quando encontrados são chamados de
meteoritos.
As consequências dos impactos de meteoritos dependem do tamanho do objeto, variando desde pequenos danos materiais até
eventos de extinção em massa de espécies
biológicas, como no caso de impactos de
fragmentos maiores chamados de asteróides, a exemplo de vários já constatados na
história geológica da Terra.
Agências governamentais como a NASA
possuem programas de monitoramento de
asteróides que possam oferecer riscos de
colisão com o planeta Terra. Entretanto,
para um entendimento mais completo sobre
a dinâmica do material interplanetário, é necessário uma amostragem mais ampla que
inclua os meteoros. Para isso, redes de es-

tações de monitoramento de meteoros existem em diversas partes do mundo.
A Rede Brasileira de Monitoramento de
Meteoros (BRAMON, na sigla em inglês)
é mantida por voluntários e colaboradores
com o objetivo de produzir e fornecer dados
à comunidade científica através da análise
de imagens capturadas por câmeras de segurança. As imagens são então processadas
por um software específico e enviadas para
o banco de dados da rede. Atualmente a
BRAMON conta com 76 operadores e 110
estações em 20 estados brasileiros.
No inicio deste ano, foi instalada a mais
nova estação da BRAMON na E.E. Benito
Martinelli, no bairro Santa Antonieta em
Marília-SP. A instalação foi realizada pelos representantes da BRAMON, Renato
Poltronieri - astrônomo amador, e Gabriel

Gonçalves - doutorando em Química pela
USP/São Paulo e membro do Grupo Regional de Astronomia de Marília (GRAMA). A Vice-Diretora da escola, Profa.
Daniela Rojas, que também é integrante
do GRAMA, ficará inicialmente responsável pela operação da estação denominada BEN. A idéia é criar um programa
de estágio em parceria com a BRAMON
e com o GRAMA para que os alunos da
escola possam aprender as ferramentas de
processamento de dados e imagens de meteoros, valendo-se do fascínio pela astronomia como motivação intrínseca.
Trata-se da primeira estação da BRAMON em Marília e a única do Brasil em
operação em uma escola pública. Essa conquista certamente ampliará imediatamente a
percepção de alunos, pais, professores, fun-

Defensoria pública ganha poder de policia
A Defensoria Pública ganhou o direito de
solicitar laudos periciais diretamente ao Instituto Médico Legal (IML). Esta autorização
vai ajudar pessoas de baixa renda de Marília
já que devem agilizar as resoluções de processos.
Anteriormente, só quem poderia fazer
este tipo de solicitação eram delegados de
polícia, policiais militares (em inquéritos militares), Ministério Público e Justiça. Assim,
os defensores precisavam solicitar o exame
a alguns dos órgãos citados, que repassavam
ao IML ou ao Instituto de Criminalística. Os
atendidos na Defensoria são moradores que
não têm dinheiro para pagar um advogado e
dependem exclusivamente do órgão para recorrer à Justiça. Boa parte deste atendimento,
cerca de 70%, é referente a causas da área da
família, principalmente violência doméstica
e reconhecimento de paternidade.
A portaria da diretoria técnica do IML,
que inclui a Defensoria Pública na lista de
órgão autorizados a requerer exames periciais, foi publicada no dia 29 de novembro
de 2017. Alguns dos exames que podem ser
solicitados são de corpo de delito, toxicológico e antropológico. a nova norma vem em

atendimento à prerrogativa que já constava
da Lei Orgânica Nacional da Defensoria que
existe desde 1994. Na verdade, o governador
apenas regulamentou o poder de requisição
de exames, perícias e outras diligências pelos
defensores públicos junto à Polícia Científica. a medida vai ajudar muitas mulheres que
foram vítimas de violência domésticas, que
precisam rapidamente de laudos para provar
os ferimentos e entrar com pedidos de medidas protetivas para afastar o agressor.
A Defensoria foi criada para prestar ser-

viços jurídicos a pessoas que não têm condições de pagar advogado e atua em casos
como: Divórcios, Guarda de filhos, Pensão
alimentícia, Investigação de paternidade.
Exames que poderão ser solicitados;
Corpo de delito, Toxicológico e Antropológico. Para solicitar atendimento basta ir
até a própria Defensoria. Em Marília, ela fica
na Avenida Sampaio Vidal, nº 132 - Centro
- Próximo a antiga Biblioteca; Telefone: (14)
3454-9764; O atendimento é das 8h às 17h
de segunda a sexta.

cionários e diretores da escola e até mesmo
de toda a comunidade do bairro, acerca do
processo científico na medida em que traz a
rotina do monitoramento de meteoros para
dentro da escola, criando oportunidade para
os alunos poderem contribuir de maneira direta com o processamento de dados científicos de relevância internacional.
A BRAMON é a maior rede de monitoramento de meteoros do hemisfério sul.
Em 2017 a rede descobriu 122 novos radiantes conhecidos como chuvas de meteoros que foram reconhecidos pela União
Astronômica Internacional. Ainda em
2017, no dia 14 de dezembro, a BRAMON
registrou pela primeira vez um impacto
lunar ao vivo durante a chuva de meteoros
geminídeos, um feito inédito para a astronomia nacional.”
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ACONTECE INTERIOR
Bauru amplia
serviço de coleta
seletiva para
aproximadamente
100% da cidade

Material reciclável é levado para cooperativas (Foto)
A cidade de Bauru, através da Emdurb
ampliou a área de atuação da coleta seletiva para aproximadamente 100% da cidade.
Os dias e horários não sofreram alterações,
ou seja, continuaram sendo realizados de
segunda a sexta-feira a partir das 7, das 13
e das 18h, e aos sábados a partir das 7 e
11h. O que mudou foi a inclusão de bairros
e remanejamento de outros, visando não
coincidir com os dias de coleta orgânica.
A estrutura operacional foi mantida, sendo três (03) setores no período da
manhã para atender os bairros e um (01)
ponto fixo, dois (02) setores no período da
tarde e um (01) setor no período da noite.
Seis caminhões pertencem à coleta seletiva, sendo quatro caminhões tipo gaiola e
dois caminhões prensa.
A estrutura operacional ficou da seguinte forma:
-quatro equipes no período da manhã,
sendo três equipes para atendimento aos
bairros e uma equipe para pontos avulsos,
a partir das 7h;
-duas equipes no período da tarde para
atendimento aos setores, a partir das 13h;
-uma equipe no período da noite, para
atender a região central da cidade, a partir
das18h. Na região central a coleta é diária.
Por mês, a Emdurb recolhe aproximadamente 200 toneladas de reciclável, que
são distribuídos entre as três cooperativas
existentes na cidade. A administração municipal pede em seus comunicados à população que colabore com a coleta seletiva,
separando o lixo reciclável, colocando na
calçada, próximo ao horário definido para
a coleta. É sem duvida nenhuma uma grande iniciativa e, que em muito tem agradado
os moradores da cidade sem limites.

Rio Preto é 11ª cidade brasileira e 3ª paulista
na geração de empregos em 2017.
O Brasil fechou 20.832 postos com
carteira assinada em 2017, segundo dados
divulgados pelo Ministério do Trabalho. O
Rio de Janeiro (RJ) foi a cidade que mais
perdeu empregos formais no país, enquanto Joinville (SC) foi a cidade que mais
criou vagas com carteira assinada no ano
passado. 3.181 cidades contrataram mais
do que demitiram e 2.244 cidades demitiram mais que contrataram sendo que, 234
municípios demitiram e contrataram na
mesma proporção.
O ano de 2017 foi o terceiro consecutivo com perda de vagas formais. Com a
retração no mercado de trabalho, o Brasil
encerrou o ano com um total de 38,29 milhões de empregos com carteira assinada o volume mais baixo desde o final de 2011.
São José do Rio Preto foi o 11º município que mais gerou empregos no Brasil em
2017 – dentre um total de 5.660 municípios
analisados -, segundo o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED).
No Estado de São Paulo, o resultado foi
ainda melhor: a cidade ficou em 3º lugar
na criação de vagas, atrás apenas de Matão
(4.203) e Bebedouro (2.470). O resultado
é motivo de comemoração para as 2.120
pessoas que foram empregadas de janeiro
a dezembro do ano passado na cidade. A
Prefeitura de Rio Preto, por meio da Se-

Empregos cresceram na cidade. Interessados
podem ir ao balcão de empregos.
cretaria de Trabalho e Emprego (SMTE),
também celebra, uma vez que o Balcão de
Empregos, serviço que facilita a relação
“empresas contratantes e trabalhadores em
busca de oportunidade” é importante ferramenta para movimentação do mercado
de trabalho local.
“Nosso Balcão ofereceu no ano passado 3.540 vagas, às quais tivemos confirmação de 1.802 contratações efetivadas
[50,90%]. Isso sem contar o apoio que demos a grandes processos seletivos, como
as 200 contratações feitas pelo Tenda Atacado e as 1.500 vagas disponibilizadas pela
Guarani Tereos na cidade e região”, lista o
secretário da pasta, Edemilson Favaron. O

saldo também sinaliza uma recuperação
das atividades econômicas, uma vez que o
município fechou 2016 com um deficit de
4.639 postos de trabalho. De acordo com o
Caged, Rio Preto tem hoje 132.461 vagas
de empregos formais.
Confira a relação oficial das 20 cidades que mais criaram entre os 5.659 municípios do país com base nos dados divulgados pelo Ministério do Trabalho. Veja
abaixo:
1. Joinville (SC): 5588 vagas
2. Aparecida de Goiânia (GO): 4342
3. Bebedouro (SP): 4203
4. Goiânia (GO): 3880
5. São Luís (MA):2636
6. São José (SC): 2517
7. Matão (SP): 2470
8. Uberlândia (MG): 2175
9. Marabá (PA): 2147
10. Boa Vista (RR): 2145
11. São José do Rio Preto (SP): 2120
12. Pato Branco (PR): 2119
13. Votuporanga (SP): 2081
14. Pirassununga (SP): 2079
15. Colômbia (SP): 1949
16. Itaquaquecetuba (SP): 1911
17. Resende(RJ): 1838
18. Patos de Minas (MG): 1791
19. Boituva (SP): 1764
20. Teresina (PI): 1708

A MAIOR DO INTERIOR PAULISTA

7ª Feira Artesanal de Ourinhos será entre os
dias 04 e 08 de Abril no Recinto da FAPI.
A Prefeitura de Ourinhos
promove entre os dias 4 e 8
de abril, no salão da AIOR,
dentro do Recinto da FAPI,
a 7ª Feira Artesanal de Ourinhos. Neste ano, toda a organização do evento ficará
sob a responsabilidade do
COMTUR (Conselho Municipal de Turismo).
A Feira Artesanal de
Ourinhos é um dos maiores eventos de artesanato do
Estado de São Paulo e reúne
dezenas de expositores vindos de várias cidades dentre
elas Presidente Prudente,
Bauru, Dourados, Palmital,
Avaré, Caraguatatuba, São
Paulo, apresentando os mais
diversos tipos de artesanato:
patchwork, tecelagem, bolsas
em couro, artesanato indígena, relicários, chinelos personalizados, crochê. Também
haverá praça de alimentação com food
trucks.
De acordo com a Presidente do
COMTUR, Christiane Bombonatti, todo o
valor arrecadado no evento será depositado na conta corrente do Fundo Municipal
de Turismo que, posteriormente, será revertido em ações para fomentar o turismo
do município.
O evento também oferece todos os

anos cursos gratuitos e sorteios de brindes. Entre os destaques dos expositores
da última edição estavam Regina Moreno,
artesã de bonecas convidada por diversos
programas televisivos para ensinar o passo a passo da construção dos brinquedos;
Bia Moreira, artesã de Pintura em Tecido,
editora pioneira de revistas do ramo; Luciana Passarella, artesã de bonecas, e as
ourinhenses Claudia Crestani, artesã de

feltragem exclusiva da marca Felt Color;
Rita de Cássia, de pintura em tecido; Rose
Galego, de crochê; e Natália Bordinhon,
de bisqui.
A abertura oficial da Feira no ano passado contou com apresentações de Dança
do Ventre, Coral da Unimed, espetáculos
da Escola Municipal de Música e da Escola Municipal de Bailado.
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Geração Z: Jovens que desafiam as empresas com suas natividades digitais.
Eles não conheceram o mundo sem internet, não diferenciam a vida online da off-line e
querem tudo para agora. São críticos, dinâmicos,
exigentes, sabem o que querem, autoditadas, não
gostam das hierarquias nem de horários poucos
flexíveis. São os jovens da Geração Z, que nasceram depois de 1995, e que no mercado de trabalho se apresentam bastante confiantes. A chegada dessa nova geração ao meio organizacional
já causa certos impactos por conta das características peculiares desses jovens e vai exigir que
empresas se adaptem e apliquem novas práticas
para atrair e reter esses profissionais.
Hoje, na opinião dos especialistas, os jovens
não se submetem à condições de trabalho que não
os satisfaçam. Mas não os considere arrogantes,
pois, eles apenas sabem o que querem. Diferentemente da Geração X (nascidos entre o fim de 1960
e 1980), que aceita as normas de trabalho, e da
Geração Y (nascidos entre 1980 e 1995), que finge que aceita, eles são questionadores e possuem
bons argumentos. A verdade é que eles são bastante maduros, assertivos e vão ser os chefes da
geração Y em poucos anos apostam os estudiosos
em comportamento humano.
Pesquisas mostram, que os nativos digitais
são menos motivados por dinheiro que a Geração Y e têm mais ambições empreendedoras.
A pró-atividade com relação aos meios digitais
também levam muitos a desejarem ter sua própria start-up.
Na realidade, eles não nasceram para serem
empregados e sim para empreender e empregar.
O trabalho para eles precisa ser uma extensão da
casa. Essa geração vai nos ensinar a ter prazer
com o trabalho.

Exigentes, esses jovens não se submetem às condições trabalhistas que não os satisfaçam.
Para especialista, os nascidos nesse milênio serão chefes da ‘Geração Y’ em pouco tempo.
Além da veia empreendedora, não é novidade que o costume de se dedicar quase toda
a carreira a uma só empresa veio mudando ao
longo das últimas gerações. Porém, foi com a
Geração Z que essa tendência se consolidou.
“Até mesmo as empresas já estão aceitando
melhor os currículos dos profissionais que ficam menos tempo em um lugar, com passagens
rápidas por elas. Isso antigamente não era bem
visto pelas consultorias que contratam”, explica
Diogo Forghieri, gerente regional da Randstad
Professionals, especializada em recrutamento e
seleção de profissionais.

Diferentemente da Geração Y, os nativos digitais não têm em mente o conceito “work hard,
play hard”. O jargão sempre foi usado pelos jovens que se esforçavam muito no trabalho para
ganhar bem e ter tudo que desejavam. De acordo
com a coach Marie-Josette Brauer, os Y gastam
com audácia e poucos limites enquanto que grande parte dos Z prefere economizar. “A geração
anterior cresceu em um momento de economia
forte e a atual cresceu com o terrorismo, complexidade e volatilidade”, explica.
Os nascidos neste milênio não querem
abrir mão do seu tempo livre. Não consideram

que trabalhar muito e ficar no escritório horas
depois do fim do expediente seja gratificante.
Além disso, eles preferem trabalhar de casa.
Oito em cada dez brasileiros da Geração Z exigem condições de trabalho mais flexíveis que
as gerações anteriores, aponta uma pesquisa da
Randstad.
As empresas que compreenderem as peculiaridades deste novo grupo profissional e estiverem
dispostas a se adaptarem a essa geração sairão na
frente. “O comportamento tanto dos jovens quanto das organizações está em constante mudança
e evolução. Os empresários precisam estar atentos e ter flexibilidade para alinhar suas práticas
e programas para estarem sempre atualizadas,
colaborando na retenção e desenvolvimento de
futuros talentos”, afirma a gerente de aquisição
de talentos da AkzoNobel.
A coach Marie-Josette ressalta, entretanto,
que é importante que as companhias se perguntem se realmente estão prontas para a Geração
Z. “Esses jovens podem dar muita dor de cabeça, e muito grave, se a empresa não atender às
suas necessidades, tanto como clientes quanto
como funcionários”, afirma.
No campo da carreira, o mercado observa
que há uma tendência a que sejam futuros profissionais com abordagem mais generalista, de
acordo com Forghieri, da Randstad Professionals. Por isso, há uma preocupação por ausência
de especialistas em algumas áreas. “Isso acontece
por causa do amplo acesso que a Geração Z tem
às informações, por meio da internet, utilizando
ferramentas como smartphones, tablets etc. Eles
recebem muita informação, mas não se aprofundam em nada”, afirma.

O impacto internet em um mundo cada vez mais conectado.

Nos dias atuais, o modo como interagimos
com o mundo não é mais como era feito há dez ou
quinze anos atrás. Nossa comunicação, interação
social, a maneira como consumimos, relações comerciais e até mesmo o lazer estão disponíveis em
um pequeno dispositivo móvel. Com o advento da
Internet das Coisas do inglês Internet of Things
(IoT), surgiram tecnologias weareables, ou seja,
tecnologia para se vestir literalmente. Eletrodomésticos, carros, relógios, todas as “coisas” de
certa forma estão se conectando a internet. Tanta
conectividade promete trazer inúmeros benefícios
para a sociedade, agregando sempre uma maior
qualidade de vida e experiência aos usuários.
É cada vez mais comum, ao menos em rodas
de debates, a Internet das Coisas (ou IoT – Internet
of Things) populariza-se cada vez mais. Conhecida por conectar todas as coisas, ela chega a outro
patamar. “A IoT tem impacto em toda a cadeia de
suprimentos do varejo e agora está chegando para
o consumidor na ponta”, conta Cássio Pantaleoni,
presidente do SAS Brasil, empresa de tecnologia.
No Brasil, a IoT já está na fase de monitoramento dos produtos, dos centros de distribuição até o
consumidor. “Toda a cadeia e a parte de entrega já
está sendo influenciada por isso. O Brasil começa a se preocupar com IoT agora, porque não tem
alternativa e isso vai impactar a vida das pessoas
e o varejo de uma maneira forte nas próximas décadas”, afirma o especialista.
A questão, segundo o executivo, não é mais a
conectividade dos objetos – esse conceito já está
consolidado. O grande debate hoje é a informação
gerada pelo objeto conectado e como ele vai suprir
o big data do varejo a partir desses dados. “Esse
objeto está coletando os dados para tentar descobrir outras correlações que possam orientar estra-

tégia, e o modo como
ele vai disponibilizar a
mercadoria”, afirma.
Esse assunto de
fato está se desenvolvendo no País. E um
exemplo é a popularização de algo que
poucas pessoas acham
que é IoT: as etiquetas
de RFID. “O RFID é
uma forma de ver o IoT
tomando vulto no varejo. Então, não estamos
atrasados em relação a
outros países, porque
o mundo está se preparando para isso de forma
intensa e tudo o que está sendo feito ainda é bem
elementar”, explica Pantaleoni.
Mais do que a Internet das Coisas, hoje o que
se debate é a Inteligência das Coisas. “Não se trata apenas de IoT, mas a gente começa a ver que
o grande salto não é a conexão e captação da informação, mas como você utiliza esses dados de
forma inteligente para tirar proveito para o consumidor e para o varejo”, afirma o executivo.
Com a IoT, é possível captar alguns padrões
de comportamento, monitorar a partir de uma curva de representatividade, sem a necessidade de
armazenar tanta informação. “Essa percepção da
IoT vai demorar um pouco mais para ser aplicada”, diz. Mas deve chegar ao Brasil aos poucos,
principalmente por conta do comportamento do
cliente, cada vez mais conectado. O brasileiro, sobretudo, tem uma forte predisposição a aceitar e
adotar novas tecnologias e as novas gerações não
se intimidam em fornecer seus dados em troca de

algum benefício.
Com essas informações, o varejo consegue fazer ofertas que
fazem sentido, porque
têm dados que permitem uma estratégia
mais personalizada.
Esse acompanhamento
da jornada do consumidor no varejo já está
sendo feito por shoppings, de acordo com
Pantaleoni. “Hoje todo
o trajeto que a pessoa
faz dentro do shopping
determina uma série de decisões para o lojista e
administrador”, afirma.
Até onde vai a IoT? “Do ponto de vista do
comportamento humano não vejo limite, mas o
grande desafio é que a IoT tem de nascer como
uma visão orientada para a diversidade”, afirma
Pantaleoni. O executivo refere-se a alguns pontos,
como conexão tecnológica disponível, das marcas
mesmo; protocolos e escalabilidade. “Seja qual
for a tecnologia e o processo, é preciso que o negócio seja capaz de lidar com essa diversidade e
tenha capacidade de armazenamento e de filtro,
que é o mais importante, para saber o que é dado
relevante e o que é um dado desprezível”, afirma.
Além disso, tem a questão da segurança.
“Com a hiperconexão aumenta o número de
cyber-crimes. Então, o desafio é lidar com a diversidade, todos os softwares e como, a partir
disso, eu garanto a escalabilidade, garantindo,
ao mesmo tempo, a segurança”, afirma. Segundo
Eduardo Resende, diretor-executivo da Vodafo-

ne no Brasil, o crescimento acelerado é facilmente explicável: a Internet das Coisas não é apenas
uma inovação com potencial de trazer ganhos de
competitividade no longo prazo. “O ganho imediato de redução de custo e aumento da receita é
enorme”, diz.
Entre as empresas que usam IoT, 47% afirmam ter dados mais precisos para tomada de decisões, 47% dizem que reduziram seu custo operacional e 45% relatam o aumento da produtividade
dos funcionários, diz a pesquisa.
Para o executivo, a crise serviu como alavanca para a procura de soluções tecnológicas: com a
redução da equipe de funcionários e a necessidade
de reduzir custos, a busca por automatização de
processos acabou aumentando.
Outro fator que incentiva o uso pelas empresas brasileiras é o ganho de produtividade,
afirma Ricardo Hobbs, diretor de Marketing e
Produtos B2B da Vivo, que possui uma divisão
com foco em conectividade para soluções de Internet das Coisas.
Hoje, eles possuem 5 milhões de objetos conectados. A expectativa é que o número cresça ao
menos 10% ao ano nos próximos três anos.
De acordo com a pesquisa, o aumento da produtividade dos funcionários é o maior objetivo:
55% das consultadas afirmaram ser o principal
motivo para a adoção.
Para o Brasil conseguir aproveitar o potencial
da Internet das Coisas, precisa melhorar sua infraestrutura de conexão, diz Luís Leão, gerente da
Udacity, empresa do Vale do Silício especializada
em capacitação de profissionais em tecnologia. “A
IoT tem como essência a conectividade. Hoje, o
acesso à internet no Brasil é mais lento e mais caro
que em outros lugares”, concluiu
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Temer anuncia criação de documento
digital para substituir título de eleitor.
O presidente Michel Temer assinou decreto para criação de um documento nacional de identificação, o DNI. Ele dispensará a utilização do título de eleitor, do CPF
(Cadastro de Pessoa Física) e das certidões
de nascimento e de casamento.O documento digital terá validade em todo o território
nacional e poderá ser obtido por meio de
aplicativo gratuito em celulares e tablets,
chamado “DNI”. Após baixá-lo, o cidadão
precisará cadastrá-lo em um TRE (Tribunal
Regional Eleitoral), onde registrará a sua
biometria e validará o novo documento.
A versão piloto do novo documento já
começou funcionar, mas apenas para servidores do Ministério do Planejamento e do
TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A ideia
é que todos os cidadãos brasileiros tenham
acesso ao documento a partir de julho, após
uma série de testes. A identificação será integrada também ao banco de dados do Brasil Cidadão.
Na cerimônia de assinatura, o presidente
destacou que a iniciativa dispensa a utilização de papel e diminui a burocracia para
a apresentação de documentos no país. “O
documento também será sinônimo de segurança. Em um país com as dimensões do

Brasil, a implementação é complexa, mas
estão todos empenhados em torná-la realidade”, disse.
No evento, que teve as participações
dos ministros do STF (Supremo Tribunal
Federal) Gilmar Mendes e Dias Tóffoli, o
presidente anunciou o acesso à carteira de
trabalho a refugiados estrangeiros. Segundo
ele, a ideia é que, a partir de agora, o solicitante da condição de refugiado receba o
documento e a possibilidade de fazer CPF e
abrir conta bancária.
Na mesma cerimônia, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu
que a medida é uma maneira de facilitar o
acesso aos serviços públicos a refugiados de
outros países. Segundo ela, a criação do documento fortalece a inclusão social de uma
população contra a qual há “graves ocorrências” de episódio de xenofobia e de trabalho
escravo.
Ela ressaltou que há hoje cerca de 92 mil
estrangeiros com solicitações ativas de refúgio no Brasil. “O migrante só recebia um
protocolo, mas não tinha direito a uma identificação civil. O Ministério Público espera
que essa medida tenha efeitos positivos para
maior inclusão social”, disse.

A previsão é de que todos os brasileiros
tenham o novo registro a partir de julho

Título de eleitor, CPF e certidões de nascimento e de casamento serão substituídos pelo DNI.

Bebê nasce em terminal de ônibus da Grande
Curitiba em parto feito por agente de trânsito

Benjamin veio ao mundo no terminal Maria Angélica, pelas mãos da agente de trânsito
Keitiane, estudante de Enfermagem. Foto: Colaboração/Keitiane Ferreira
Era para ser só mais uma patrulha de
rotina no trabalho de Keitiane Ferreira, 30,
agente de trânsito em Araucária, na Região
Metropolitana de Curitiba (RMC). Mas, um
chamado inusitado a fez largar a viatura e
entrar às pressas no terminal Maria Angélica, onde um bebê estava prestes a nascer.
“Estávamos passando pelo terminal quando
um homem acenou. Paramos para ver e eles
avisaram que tinha uma mulher ali em trabalho de parto. Não tinha como negar”, relembra a agente, ainda extasiada com as memórias do rápido contato entre ela e a mãe,

Claudia Alexandre de Paula, de 34 anos,
que, inclusive, voltava de uma consulta obstétrica no momento em que tudo aconteceu.
Segundo o pai, o engenheiro florestal
Neuci Decol, 47, Claudia começou a passar mal dentro do ônibus e decidiu parar no
Terminal Maria Angélica. Avisou o marido,
que a aconselhou a permanecer no terminal e pedir ajuda caso precisasse. E precisou. Keitiane relembra que do momento em
que entrou no terminal até o nascimento da
criança foram menos de 10 minutos, tempo justo para fazer rodar na cabeça todas as

teorias sobre parto acumuladas durante a
faculdade de Enfermagem, que a agente termina em julho. Mas, como mãe, acredita ter
contado com um empurrãozinho do instinto
– que não deixou nada dar errado.
“Encontrei com o pai do lado de fora da
sala e perguntei de quanto em quanto tempo estava a contração dela. E ele veio logo
dizendo que ela nem mais contração tinha,
que já estava em trabalho de parto mesmo”,
conta a agente. “Só deu tempo de eu pedir
um par de luvas ao segurança. Entrei, me
identifiquei e vi que ela já estava em trabalho de parto completo. Orientei para que
quando ela tivesse a próxima contração fizesse força. E daí logo o bebê nasceu”, relembra a agente de trânsito.
Quando a ambulância do Samu chegou,
minutos depois, Benjamin Alexandre Decol já havia nascido com seus 3,8 kg e 49
centímetros, e chorava no colo da mãe. Os
dois foram levados ao Hospital Municipal
de Araucária. “A gente estava preocupado
porque nunca sabe como vai ser. Depois
que tudo aconteceu, só pensamos que deu
tudo certo. Foi muito bom saber que tinha
alguém por perto ali para auxiliar”, afirma o o pai. Para Keitiane, que decidiu se
tornar enfermeira com o exemplo da avó,
que também atuava na profissão, a experiência desta segunda certamente será uma
das mais importantes da carreira que ainda
nem começou. “Uma experiência inesquecível”, garante. “Quando a gente lida com
saúde parece que na teoria é uma coisa e
na prática outra. Mais por instinto também
você já sabe o que fazer. Não tem nem
como explicar”.

Após dois anos,
comércio volta a
crescer puxado
por móveis e
eletrodomésticos.
O varejo fechou 2017 com alta de 2,0%
frente a 2016. É o primeiro resultado anual positivo desde 2014, quando foi registrado crescimento de 2,2%. Em 2015 e 2016, as vendas
sofreram quedas de, respectivamente, -4,3%
e -6,2%. Na comparação com novembro, dezembro apresentou recuo de 1,5% e frente a
dezembro de 2016 teve crescimento de 3,3%.
Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio
(PMC), divulgada pelo IBGE.
Com crescimento de 9,5% frente a 2016,
o setor de móveis e eletrodomésticos foi o que
maior contribuiu no balanço anual. Segundo a
gerente da Pesquisa, Isabella Nunes, o resultado
foi estimulado pela redução da taxa de juros em
2017. “Com uma dinâmica de vendas associada
à maior disponibilidade de crédito, o setor se
recuperou após três anos em queda”, comenta.
A pesquisadora também atribui o resultado positivo à recuperação do setor de hipermercados,
supermercados, produtos alimentícios, bebidas
e fumo, que cresceu 1,4% no ano. “O bom resultado nessa categoria foi influenciado principalmente pela redução sistemática dos preços
e a recomposição da massa de rendimentos”,
explica. O desempenho anual, no entanto, foi
afetado por quedas em combustíveis e lubrificantes (-3,3%), livros, jornais revistas e papelaria (-4,2%) e equipamentos para escritório,
informática e comunicação (-3,1%). Apesar do
avanço, Isabella afirma que ainda é cedo para
falar em recuperação total. “2017 rompe um período de dois anos de queda nas vendas nacionais, mas ainda está longe de recuperar a perda
de 10,2% acumulada nesse período”, pondera.
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DICAS

Como aproveitar a vida depois dos 50 anos

Conforme as pessoas vivem cada vez mais,
as noções relacionadas à idade e ao envelhecimento vêm mudando no mundo todo. De fato, a
velha crença de que as pessoas de cinquenta anos
estão na meia-idade já não é mais verdade: “os
cinquenta são os novos quarenta”. No entanto,
talvez você não saiba ao certo como aproveitar a
vida depois dos 50. Explore o mundo ao seu redor e cuide bem da saúde para poder desfrutar esses anos ao máximo! O JORNAL DO ÔNIBUS
que é composto na sua maioria por cinquentões,
fez uma ampla pesquisa e repassa para você algumas dicas para viver ainda mais e melhor, afinal, a vida agora começa aos 50.
1- Alimente sua curiosidade. Se você tem
mais de 50 anos, provavelmente tem filhos já
crescidos e, portanto, mais tempo para si mesmo
─ se for uma pessoa de sorte, talvez até mesmo
já esteja aposentado. Portanto, explore o mundo
através de atividades prazerosas, viajando, experimentando pratos diferentes ou fazendo cursos.
Crie uma lista com coisas que o interessam e que
você pode tentar agora que tem tempo e dinheiro. Encarar sua idade como um meio de nutrir
sua curiosidade vai mostrar o quanto o envelhecimento pode ser incrível e poderoso, desde que
as preocupações com a idade sejam deixadas de
lado e você cuide bem de si mesmo.
2- Envolva-se com atividades que ame, mas
também com coisas novas. Experimente novas
atividades ou dedique mais tempo àquelas que
já adora. Dessa forma, você adicionará mais personalidade à vida e poderá deparar-se com novas
experiências — e pessoas — incríveis.
Envolva-se com atividades e hobbies, como
a pintura, a dança e a coleção de moedas, e experimente esportes diferentes, como pilates e
yoga. Qualquer atividade que o mantenha ativo
e em movimento vai ajudá-lo a cultivar um espírito jovem.
3-Viaje sempre que puder. O mundo conta
com uma quantidade imensa de lugares a serem
explorados, desde países estrangeiros até as cidades vizinhas. As viagens manterão o corpo em
movimento e o cérebro alerta, o que poderá ajudá-lo a permanecer jovem por dentro. Divirta-se
em qualquer lugar que possa visitar, mesmo que
seja no estado vizinho. Esses lugares podem oferecer novas perspectivas sobre a forma como as
outras pessoas envelhecem e se levam a vida depois dos 50 anos. Quando quiser viajar, escolha

Envolvendo-se com o mundo, cuidando do seu bem-estar.
destinos menos comuns. Nem sempre as atrações
turísticas populares são tão estimulantes e envolventes quanto um lugar completamente novo.
4- Aumente seu conhecimento. Assista a aulas sobre tópicos que o interessem ou continue a
participar de treinamentos profissionais. Desafiar
o cérebro constantemente poderá evitar que ele
envelheça. Participe de cursos, palestras, seminários ou quaisquer outros programas de educação
continuada que estimulem a mente. Muitas universidades oferecem aulas para “alunos seniores” ou disponibilizam cursos on-line.
5- Seja ativo na comunidade. Desempenhar
um papel na sua comunidade ou região, como
uma participação ativa na câmera de comércio
local, pode ser uma forma de permanecer envolvido com o mundo e, ao mesmo tempo, de ajudar
os demais. Essas atividades também poderão ajudá-lo a conhecer outras pessoas com mais de 50
anos que queiram curtir a vida tanto quanto você.
O engajamento político, através de conselhos
escolares ou iniciativas locais, será uma atividade
construtiva e permitirá que você use sua sabedoria

DICAS UTÉIS:
Formas de gelo servem como porta-jóias

Um modo barato e simples de guardar brincos, colares e anéis.

para ajudar outras pessoas.
6 - Trabalhe como voluntário. Os simples
atos de bondade e caridade vão ajudá-lo a permanecer envolvido com o mundo e a compartilhar sua sabedoria e experiência com os demais. O voluntariado também poderá colocar
sua vida e capacidade de envolvimento sob uma
perspectiva mais positiva e, consequentemente,
vai ajudá-lo a desfrutar mais desses anos. Seja
voluntário em uma escola, hospital ou centro
comunitário.
7- Conheça gente nova. Muitas pessoas descobrem que seus gostos e perspectivas de vida
mudam depois dos 50, portanto, conhecer gente
nova vai ajudá-lo a permanecer envolvido com o
mundo, além de apresentá-lo a experiências novas e incríveis. Você também poderá contar com
um grupo de pessoas queridas, que se importam
com seu bem-estar.
8- Consulte seu médico regularmente. Conforme envelhecemos, adquirimos necessidades
diferentes e nos tornamos mais suscetíveis a novas doenças e condições, como os problemas car-

díacos e o Alzheimer. Check-ups regulares com
seus médicos poderão cortar possíveis problemas
de saúde pela raiz e mantê-lo saudável para curtir
a vida depois dos 50. Preste atenção no funcionamento do seu corpo e tome notas sempre que
algo parecer “estranho”. Informe tudo na próxima consulta, citando os sintomas, o tempo de duração e o que você faz para aliviá-los.
9- Faça refeições saudáveis e regulares. Esse
hábito é vital para a saúde depois dos 50. Alimentos integrais ricos em nutrientes, como frutas,
vegetais e proteínas magras, propiciam a energia
necessária para curtimos a vida, ao mesmo tempo
em que minimizam os riscos de doenças. Você
deve consumir de 1.600 a 2.800 calorias por dia,
dependendo do seu gênero e nível de atividade física. Todos os dias, consuma de uma a uma xícara
e meia de frutas inteiras. Coma de duas e meia a
três xícaras de legumes por dia. Experimente brócolis, batata-doce ou abobrinha. Coma vegetais
variados para garantir o consumo de todos os nutrientes necessários. Limite o consumo de sódio,
doces, bebidas açucaradas e carne vermelha, já
que todos esses alimentos podem provocar problemas de saúde.
10- Pratique atividades cardiorrespiratórias
regularmente. Os exercícios cardiorrespiratórios regulares fortalecem a saúde física e mental.
Qualquer tipo de atividade moderada, como a caminhada, vai beneficiá-lo e também poderá ajudá-lo a conhecer gente ou vivenciar novas experiências. Tente praticar pelo menos 150 minutos
de atividade moderada por semana.Quebre esse
tempo em sessões de dez minutos, se necessário.
Consulte um médico antes de iniciar uma rotina
de exercícios. Existem evidências científicas de
que a musculação pode reverter o processo de
envelhecimento do organismo, além de prevenir
doenças relacionadas à idade, como a osteoporose, através do fortalecimento dos músculos e dos
ossos. Descanse sempre que quiser ou precisar.
Caso esteja cansado ou simplesmente não queira
praticar atividades físicas em um certo dia, descanse. O descanso é parte fundamental de uma
vida feliz e saudável. Interrompa qualquer atividade que provoque tontura, dor de cabeça, falta
de ar ou dificuldade para respirar, dores no peito,
palpitações, taquicardia ou batimentos cardíacos
irregulares. Todas as noites, durma por pelo menos sete a nove horas para manter o corpo e a
mente saudável.

O QUE VOCE NÃO SABIA:
01)A Coca-Cola era originalmente
verde..
02) O orgasmo do porco dura
aproximadamente 30 minutos.
03) Há dois cartões de créditos para
cada pessoa nos Estados Unidos.
04) O nome mais comum no
mundo é Mohammed.
05) Em média, as pessoas sentem
mais medo de aranhas do que da
morte.
06) Como as impressões digitais, as impressões da língua são únicas.
07) A Terra fica 100 kg mais pesada todo dia devido a queda de pó
espacial
08) Um homem gasta em média 145 dias da sua vida se barbeando
09) Vacas conseguem subir escadas, mas não conseguem descer
10) Você enxerga melhor quando está assustado
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NOSSA HISTÓRIA

Lasanha de frango com queijo:
receita simples e deliciosa

Rua 4 de Abril e Av. Sampaio Vidal

FOFORICANDO
Casamento de Fabio Jr e Mari acabou.
A principal reclamação feminina em relação ao cantor é que simplesmente ele não
dorme no horário em que as pessoas costumam descansar.
De acordo com o blog da colunista Fabíola Reipert, Mari Alexandre, Patricia de
Sabrit e Leilah Moreno, três das ex de Fábio
Jr., comentaram com amigos sobre o assunto
e reclamaram bastante, dizendo que esse era
um dos motivos que atrapalhava a relação.
Fora o resto…Elas podem até negar para
não se comprometer, mas falaram, sim, segundo a coluna. A crise de Mari Alexandre
e Fábio Jr. já vinha de algum tempo. O que
segurou um pouco mais os dois juntos foi o
fiho Zaion, de um ano e quatro meses. O casamento durou quase três anos.

COZINHANDO COM ARTE

Veja como preparar uma suculenta lasanha de frango com queijo rápida e muito prática,
receita perfeita para qualquer ocasião. Ela é fácil de fazer, deliciosa e ainda consegue
agradar a todo mundo, afinal, é possível prepará-la de diversos sabores. No JORNAL DO
ONIBUS, você encontra sempre as melhores receitas e muito mais! Hoje, iremos ensinar a
preparar uma receita que toda a família irá adorar: lasanha de frango com queijo. Confira!
Modo de preparo
O primeiro passo para fazer a lasanha
Refogue até que o frango ficar douradide frango é preparar o molho! Dissolva um nho. Agora é hora de colocar a mão na mascubo de caldo de galinha no leite e reserve. sa e montar a sua lasanha!
Leve uma panela ao fogo baixo e derreta 2
Em um refratário, despeje duas conchas
colheres de manteiga. Em seguida, acres- de molho branco e espalhe bem. Monte da
cente a farinha de trigo e misture bem até seguinte forma: 1 camada de massa, 1 caque forme uma massinha.
mada de presunto, 1 camada de queijo musAdicione o leite, mexa bem e espere le- sarela e 1 camada de frango. Coloque mais
vantar fervura. Desligue o fogo e acrescente 1 camada de requeijão e de molho sobre o
o creme de leite. Reserve. Em uma frigidei- frango. Repita o processo até a borda do
ra, derreta o restante da manteiga e acres- refratário. Finalize com requeijão, molho
cente a cebola picada. Cozinhe até que ela branco e queijo ralado.
fique translúcida e depois adicione o frango
Leve para assar em forno preaquecido a
desfiado e o caldo de galinha.
180º C por cerca de 25 minutos. Sirva quente!

Ex-mulheres de Fábio Jr. dizem que ele
passa a noite em claro.

AQUELE ABRAÇO

Emoções em alto mar 2019 já tem
metade dos bilhetes reservados

Amadeu de Brito

Benê Vieira

Marlu

Maria Elisa e Cal Tedde

Dra. Gisele Maldonado

Sugar Ray

Projeto de Roberto Carlos foi sucesso absoluto este ano.
Nem bem acabou e a edição 2018 do projeto
Emoções em Alto Mar deixou saudade por seu
sucesso total. Tanto que a produção do evento
divulgou que a metade dos bilhetes da próxima viagem já foi reservada.“a edição 2019 do
Projeto Emoções Em Alto Mar já está com 47%
dos bilhetes reservados. Um sucesso”, revelou a
produção do evento. Cassino, karaokê e shows
especiais de Roberto Carlos marcaram os momentos no navio Costa Favolosa este ano.
Perto de completar 60 anos de carreira, a proximidade do cantor com seus fãs é ainda mais evidente quando se está no meio do oceano. Ao todo,
foram quatro dias dentro do mais luxuoso transatlântico, navegando pelo litoral brasileiro.Além dos
três shows de Roberto, muitas atrações emocionaram e divertiram os passageiros, começando pela
apresentação de Tom Cavalcante, que não poderia
deixar de fazer sua famosa imitação do Rei.

Um momento para exercitar a fé, ocorreu
quando o Padre Antônio Maria, amigo pessoal
de Roberto Carlos e já presença garantida no
projeto, rezou uma missa com a bênção especial
das alianças, dedicadas aos muitos casais que
aproveitam o Cruzeiro para celebrar suas uniões.Carlinhos de Jesus foi uma atração à parte,
na área da piscina do transatlântico.
O dançarino e coreógrafo deu uma
aula de dança e fez a galera chacoalhar o
esqueleto.O ator Eri Johnson ainda comandou o famoso karaokê de quase duas horas,
em que foram sorteados 15 mulheres e 7
homens para subirem ao palco e cantarem
músicas de Roberto. O saldo da brincadeira:
apenas três felizardos foram eleitos os melhores pelo júri.Thiago Abravanel também
marcou presença no Cruzeiro e soltou o vozeirão no seu famoso baile.

