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Após 15 dias de seu lançamento, o Prefeito 
Clodoaldo Gazzetta comemora os primeiros 

resultados e a repercussão do plano 
habitacional que foi lançado em parceria 
com a iniciativa privada para contemplar 

20 mil famílias carentes. Pág. 06

Segundo os dados do relatório Norton 
Wi-Fi Risk Report, cerca de 58% dos 

brasileiros acreditam que suas informações 
pessoais estão seguras ao usar uma rede de 
Wi-Fi pública. Mas não é bem assim, saiba 

por quê.  Pág. 10

Para especialistas, a multiplicação de 
imagens que sugerem vidas perfeitas, pode 

tirar o sossego de adolescentes e jovens 
provocando a doença do século. Pág. 12

BOCA NO TROMBONE:
Usuários questionam a 
qualidade dos serviços 

prestados pelas empresas de 
transporte coletivo.

Passageiros receberam a visita surpresa de nossa reportagem e 
relataram insatisfação com o preço da passagem, a demora dos 

coletivos, a precariedade e a superlotação em horários de pico. Pág. 05

CUIDADO: 
O alerta é para você que 
adora usar WI Fi fora de 
sua casa, principalmente 

em áreas públicas. 

DEPRESSÃO DIGITAL: 
O uso inadequado de redes 

sociais pode provocar 
depressão em jovens. 

BATE E VOLTA?  
Aproveite o final de semana e 

curta São Paulo, a terra da garoa. 

Nossa Colunista Cristina de Lucchi mostra nesta edição um roteiro 
“ligth” de dois dias pelos principais pontos do centro histórico de 

São Paulo, a terra da garoa que, não é só para compras e negócios. 
Descubra isso na coluna viagens & Cia.  Pág. 08

SUCESSO ABSOLUTO: 
Prefeito de Bauru, 
Clodoado Gazzetta 

comemora lançamento do 
plano Casa & cidadania 

para 20 mil famílias.
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Para obter algo de Deus que você nunca re-
cebeu, precisa fazer algo a Deus que nunca fez. 
Entregue verdadeiramente o seu coração a Ele 
e creia. Deus está no controle de tudo. Quando 
percebermos a grande verdade contida na frase 
que acabamos de ler, começamos a viver melhor. 
Quando começamos a entender que não podemos 
tudo, mas podemos ser e fazer o melhor com 
aquilo que Deus nos deu, deixamos de andar com 
a sombra das derrotas e das frustrações. Creia na 
bondade e no poder de Jesus. Existem momen-
tos em que não podemos mais resolver os nos-
sos problemas, pois ficaram grandes demais. Por 
isso eu convido você a orar a Jesus entregando o 
seu problema a Ele e creia de todo coração e verá 
transformações em sua vida.

Oremos: “PAI, Agradeço de todo coração e 
com a certeza que as tuas bênçãos chegarão à 
minha vida. Envia a tua sabedoria santa para 
que eu possa ser um bom administrador sobre 

tudo quanto o Senhor me tem dado e proporcio-
nado, pois sei que És maravilhoso e poderoso 

e se Te obedecermos e caminharmos conforme 
diz em tua palavra, o Senhor derramará as tuas 
bênçãos sobre nós. Quero ter a humildade para 
aceitar a Tua vontade em minha vida e agra-
deço a Ti Senhor, por tudo o que o Senhor já 

tem feito, mesmo por aquelas que eu ainda não 
compreendi, pois não foi como eu queria, mas 
Tu sabes o que é melhor prá mim. Eu oro em 

nome de Jesus Cristo nosso Salvador. . Amém.”
Por Roberto Constantino Jr.

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.

“As coisas que são impossíveis ao homem, são 
possíveis a Deus.” Lucas 18:27”

Diante do baixo crescimento econômico e do 
elevado desemprego, o governo Bolsonaro anun-
ciou o programa “SAQUE CERTO”, para saques 
de contas Ativas e inativas, até determinado por-
centual, a fim de promover estímulo ao consumo 
e melhoria dos negócios. O certo é que o setor 
da construção civil, um importante termômetro 
da economia, apresentou queixas veementes ao 
governo. Do que foi apurado até agora, mas sem 
confirmação oficial, a liberação de recursos do 
FGTS poderá chegar ao total de R$ 30 bilhões. 
Um volume que, nas mãos dos trabalhadores, 
produzirá movimentos na economia, tanto em 
aumento do consumo como em pagamento de dí-
vidas, com consequências positivas em aumento 
dos negócios e alívio no desemprego. Entretanto, 
é muito difícil chegar a cálculos precisos sobre 
os efeitos da medida, até pela complexidade da 
economia e do mercado.

Há, porém, de considerar um efeito negativo: 
a finalidade do FGTS começa a ser desvirtuada, 
pois, em vez de servir como um fundo a ser sa-
cado quando da aposentadoria do trabalhador ou 

em situações especiais, a exemplo da aquisição da 
casa própria ou uma doença grave, o saldo poupa-
do ao longo do tempo de emprego vai sendo cor-
roído e perdendo sua função inicial. O problema, 
de difícil solução, é saber o que é pior para o país: 
continuar convivendo com uma economia depri-
mida e desemprego elevado, mantendo intacto o 
FGTS somente para ser sacado nas situações pre-
vistas em lei, ou liberar saques de contas inativas 
e algum porcentual de contas ativas para tentar 
reanimar a economia e reduzir o desemprego.

Não há resposta fácil para essa questão. Mas 
o que seguramente não é bom para os trabalha-
dores é a autorização fácil e repetida para saques 
das contas a cada vez que o país tem dificuldade 
de crescer e gerar empregos. Parece necessário 
adotar cautela nesse aspecto, no momento em 
que deve voltar a discussão a respeito das regras 
de remuneração do FGTS, a fim de evitar que 
o patrimônio dos titulares das contas seja con-
fiscado pelo governo a cada vez que a inflação 
supera a taxa de remuneração dos saldos. “Vai 
quinhetão aí???”

CREIA NO DEUS DO IMPOSSIVEL

FLASH COM PIMENTA

Liberação do FGTS é a 
melhor solução???

“Após recente revitalização, o terminal rodoviário já está servindo de abrigo???”

Tel.: 3221-3813 / Cel.: 00135-4708
e-mail: carlos_interaction@hotmail.com



Inverno ‘esfria’ comércio, mas 
empresários podem apostar em 

liquidações para atrair o consumidor.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

É comum nesta época do ano encontrar 
liquidações generosas em lojas de diversos 
segmentos do mercado. Essa é uma tendên-
cia e um esforço do empresário para atrair o 
cliente para o estabelecimento.

A ausência de uma data comemorativa 
próxima é um dos motivos para as liqui-
dações. Neste período não temos nenhuma 
data comemorativa e por esta razão exis-
te um gap entre o ‘dia dos namorados’ e o 
‘dia dos pais’. Essas promoções acontecem 
para não deixar que os clientes parem de 
comprar. É um momento de muita promo-
ção, e, que deverá ocorrer também após o 
dia dos pais.

Além das promoções nas lojas físicas o 
Jornal do Ônibus de Marília apurou que os 
empresários também apostam na interação 
com o cliente pelas redes sociais. O Consu-
midor não deve se assustar, pois, não é por-
que uma loja está vazia, que ninguém está 
comprando lá [...] o varejo está passando 
por uma revolução. Em âmbito geral, temos 
sido muito impactados pela tecnologia, por 
isso o varejista tem se reinventado e feito 
mais promoções, tanto na loja física, quan-
to na internet. Hoje, a maioria das lojas tem 
redes sociais ativas e elas são usadas para as 
campanhas, como estratégia do empresário. 
Por esta razão, o JORNAL DO ÔNIBUS 
DE MARÍLIA, além desta versão impres-
sa, oferece aos seus clientes e investidores 
um leque diferenciado utilizando as redes 
sociais como o Site, Wattsapp e Facebook 
promovendo uma interação mais próxima 
com os consumidores com um retorno pu-
blicitário garantido.

Com a evolução tecnológica e o con-
sequente impacto no mercado, o cliente 
também aparece com uma nova postura. O 

Com a lacração de rádios e 
fechamento de outros veiculos 
de comunicação os chamados 
políticos profissionais terão 
coragem de bater “cara a cara” 
com o eleitor???

Com oposição aparentemente 
aniquilidada situação escolhe 
o vice com a tranquilidade da 
reeleição já garantida???                              

 Quantos minutos você espera o 
onibus da sua linha após as 19:00 
horas??? e aos feriados e finais de 
semana ???

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.......

 Próxima bomba no meio político 
será acionada ainda este mês ou 
somente em outubro???

público hoje, está mais crítico. Os enganos 
nas promoções acontecem cada vez menos, 
porque o consumidor está cada vez mais 
preparado. Então o empresário também se 
prepara para esse consumidor mais antena-
do e preocupado em melhor atender o seu 
público

A crise faz o consumidor reavaliar a ne-
cessidade de comprar um produto. Outro 
item importante é a questão da inadimplên-
cia. Segundo dados divulgados pela ACIM 

(Associação Comercial e Industrial de Ma-
rília). Atualmente, há um acumulado de 
quase 18 milhões de reais em calotes no co-
mércio Mariliense, onde a grande expecta-
tiva se volta para os saques do FGTS, onde 
o consumidor em débito poderá pelo menos 
renegociar suas dívidas, afinal, sem crédito, 
essas pessoas ficaram impedidas de efetuar 
suas compras nesta reta final de ano que, 
como citamos promete muitas promoções 
conforme calendário que já divulgamos. 

O Jornal do Ônibus, no entanto, lem-
bra que alguns o consumidor deve tomar 
alguns cuidados para não cair em arma-
dilhas de liquidações. É bom por exem-
plo, ficar atento a peças do mostruário, 
que podem apresentar defeitos estéticos 
ou na qualidade do funcionamento. 

Caso o estabelecimento ofereça um 
desconto atrativo e cientifique o consu-
midor deste determinado defeito, o clien-
te não poderá posteriormente exigir tro-
ca ou devolução da quantia paga, tendo 
em vista a clareza na publicidade feita 
pela loja. Entretanto, deve o consumidor 
exigir que conste na Nota Fiscal qual de-
feito existente no produto, para que pos-
sa eventualmente reclamar de um outro 
defeito apresentado futuramente.

Outras ofertas comuns são feitas nas 
peças chamadas de “fora de coleção”. 
De acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), a troca ou a repa-
ração é obrigatória apenas em caso de 
defeito. Fazer a troca do produto por 
gosto, cor ou tamanho, é uma opção do 
estabelecimento. O lojista não é obriga-
do a realizar a troca por divergência de 
tamanho ou cor do produto, mas na prá-
tica, a maioria das lojas acaba fazendo 
para fidelização do cliente.



PRIMEIRA PARADA

Lei permite desembarque fora do ponto das 22h30 às 5h em Teresina.
Os usuários de transporte público da 

zona urbana e rural de Teresina, no Piauí, 
agora podem embarcar e desembarcar no 
período das 22h30 às 5h da manhã, nos pon-
tos de paradas não regulamentados, porém 
dentro do itinerário.

Segundo a Prefeitura, a medida já está 
prevista em lei e assegura a parada obriga-
tória para os passageiros de forma geral, in-
cluindo-se idosos e pessoas com deficiência.

Segundo Denilson Guerra, gerente de 
Planejamento da Strans, esta é uma medida 
para dar mais segurança aos passageiros. O 
executivo explica que os usuários devem si-
nalizar para o motorista quando desejarem 
embarcar ou desembarcar do veículo.

“A parada pode ser feita em um local 
que esteja mais iluminado ou que tenha 
maior concentração de pessoas, mas deve 
ser o mais próximo de onde a pessoa sina-
lizou”, disse.

Caso a medida seja desrespeitada, o pas-
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“A Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.

O que fazer durante 
uma viagem de ônibus?

Saber o que fazer durante uma viagem 
de ônibus é, para muitos, um grande desafio. 
Isso porque diversas pessoas querem utilizar 
esse tempo dentro do veículo de maneira mais 
proveitosa, mas não sabem ao certo por onde 
começar ou mesmo o que fazer.

Foi pensando nisso que listamos sete dicas 
de como usufruir melhor desse período para 
se entreter, divertir e até aprender algo. Ficou 
curioso em saber mais? Continue a leitura!

Assista a um filme, série ou novela
Para começar, que tal aproveitar a viagem 

de ônibus para assistir a um filme, rever o ca-
pítulo da novela que acompanha ou colocar 
aquela série em dia? Você só vai precisar de 
um aplicativo de um serviço de streaming, 
como a Netflix, a Hulu, a HBO Go ou a Globo 
Play em seu celular ou tablet e pronto: entrete-
nimento não vai faltar!

Ouça música
Caso seu interesse não seja assistir a algo, 

mas sim ouvir música, não tem problema! 
Você pode utilizar os percursos feitos de ôni-
bus para ouvir a sua banda ou cantor favorito. 
Basta baixar as músicas no seu celular ou, an-
tes de sair de casa, preparar playlists em apps 
como Spotify ou Deezer.

Leia um livro
Outra dica de nossa lista sobre o que fa-

zer durante uma viagem de ônibus é relaxar na 
poltrona e mergulhar nas páginas de um livro. 
Afinal, essa é uma ótima oportunidade para 
quem, devido à rotina corrida, não tem muito 
tempo para se dedicar a leitura. Por isso, não 
deixe de acrescentar à mala um título de ro-
mance, de aventura ou os famosos thrillers psi-
cológicos. Você nem vai ver o tempo passar!

Acesse à internet
Desfrutar desse tempo livre para acessar à 

internet é mais uma boa opção para você que 
não quer deixar de estar atualizado no mundo 
lá fora, especialmente porque muitas empresas 

oferecem serviço Wi-Fi no interior do veículo. 
Além disso, várias também contam com to-
madas (inclusive com entrada USB!) para que 
você carregue todos os seus aparelhos durante 
a viagem.

Portanto, dá para checar o e-mail, conferir 
as redes sociais, ler notícias em jornais onli-
ne, ver um vídeo no Youtube, acompanhar um 
ou mais blogs e realizar pesquisas sobre o que 
você quer ou precisa adquirir, por exemplo.

Faça palavras cruzadas
Já para quem quer se entreter ao mesmo 

tempo que maximiza o raciocínio lógico e 
melhora a concentração, nada melhor do que 
investir nas tradicionais palavras cruzadas. 
Existem diversas revistas focadas nesse passa-
tempo para que você treine a mente, então é só 
escolher a sua e se desafiar!

Estude outra língua
A viagem de ônibus também pode servir 

para você investir no seu aprendizado. Dá para 
utilizar os minutos ou horas de cada trajeto, 
dependendo do destino, para ler, realizar exer-
cícios e praticar o vocabulário. Para tanto, bas-
ta levar livro, caderno e caneta ou então dispor 
de aplicativos no smartphone, como Babbel 
e BBC Learning English para ajudá-lo nesse 
processo!

Elabore checklists
Por último, há a opção de não deixar sua 

organização diária de lado e elaborar che-
cklists, ou seja, aproveitar esse momento para 
planejar a semana e os afazeres do dia por 
meio de listas. Dessa forma, você otimiza seu 
tempo, estrutura suas obrigações e se torna 
muito mais produtivo.

Gostou das alternativas sobre o que fazer 
durante uma viagem de ônibus? Então, não 
perca mais tempo e comece a explorá-las! Se 
você gostou das nossas sugestões, não deixe 
de nos seguir no Facebook, Google+ e Twitter 
para outras dicas!

sageiro pode denunciar aos órgãos compe-
tentes o descumprimento das normas. De 
acordo com a Prefeitura, o motorista que 
não obedecer à parada obrigatória dentro 
dos horários estabelecidos sofrerá advertên-
cia, com notificação e multa, no valor de R$ 
500 a R$ 8.000, levando-se em conta à gra-
vidade da infração; pagamento em dobro, 
no caso de reincidência até o limite máximo 
previsto.

“O infrator terá o prazo de 10 dias, a 
contar do recebimento da notificação, para 
apresentação de resposta junto ao órgão 
competente. Em casos de indeferimento, 
o profissional será notificado para pagar a 
multa no prazo de 15 dias. O montante ar-
recadado com a aplicação das penalidades 
pelo descumprimento desta Lei serão rever-
tidos em favor de programas e ações sociais, 
salvo quando, a critério do Poder Público, 
restar comprovado o interesse público para 
outra finalidade”.

A Artesp, agência que regula 
os transportes no Estado de São 
Paulo, formalizou às empresas 
de ônibus, por meio de um comu-
nicado externo, a possibilidade 
de menores de 16 anos viajarem 
desacompanhados dos pais sem 
a necessidade de autorização ju-
dicial expressa, sendo necessária 
apenas a apresentação de docu-
mento com firma reconhecida em 
cartório, assinado pelos pais ou 
responsáveis legais.

O comunicado foi publicado no 
dia  25 de julho de 2019. Muitas 
viações não tinham ainda adotado 
o procedimento porque ainda não 
havia a comunicação.

A Corregedoria Geral da Justiça 
de São Paulo, por meio de um pro-
vimento, permitiu as viagens dos 
menores sem a autorização dentro 
do Estado de São Paulo ou a partir 
do Estado de São Paulo. Entretan-
to, quem for para outro estado deve 
estar atento quanto à viagem de 
volta. Isso porque, a determinação 
só vale para os embarques dentro 
de São Paulo. Em outros estados, 
vale a mudança no ECA (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), fei-
ta pela Presidência da República, e 
que exige a autorização judicial.

Artesp oficializa 
comunicado às empresas 
de ônibus sobre menor 
de 16 anos poder viajar 
sem autorização judicial 
no Estado de São Paulo.
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Usuários reclamam da qualidade dos 
serviços prestados pelas empresas de 

transporte público na cidade.

ACONTECE MARÍLIA

Em Marília, mais de 30 mil passageiros 
utilizam o transporte público ao dia, confor-
me dados anteriormente apresentados. Para 
atender a demanda, uma frota de veiculos foi 
colocada para atender as linhas de ônibus na 
Capital Nacional do Alimento. No entanto, a 
qualidade dos serviços ofertados e a quanti-
dade de usuários são o motivo de inúmeras 
reclamações ao Jornal do Ônibus de Marília, 
principalmente no dia da versão impressa do 
mesmo. É rotineiro a abordagem dos usuá-
rios junto às divulgadoras e a coordenação 
de distribuição para relatar as denuncias.

Para constatar as reclamações dos usu-
ários, nossa equipe de reportagem dedicou 
uma semana de surpresa somente para che-
car “in loco” as denuncias. No terminal ur-
bano, após denuncia do Jornal, foi realizada 
troca da iluminação, no entanto diversos 
passageiros relataram insatisfação, sendo o 
preço da passagem, a demora dos coletivos, 
a precariedade, a superlotação em horários 
de pico e a falta de acessibilidade a pessoa 
cadeirante em paradas de ônibus os motivos 
mais citados.

Das inúmeras pessoas insatisfeitas, a 
pedagoga Ivonete J. Monteiro, de 31 anos, 
é uma delas. Ela contou que às 6h30 pega 
o primeiro coletivo em direção ao trabalho, 
mas de forma desagradável, devido à super-
lotação. “É revoltante ter que esperar tanto 
tempo na parada, pagar uma passagem abu-
siva e ir ‘engavetada”, reclamou.

Ainda sobre a superlotação, a pedagoga 
questionou o porquê de não haver fiscali-
zação, já que cada coletivo tem uma capa-
cidade máxima. “Deveriam fiscalizar isso, 
sempre é essa situação, é um passageiro em 
cima do outro, sempre com mais gente do 
que o permitido, fora os “famosos inconve-
nientes” que aproveitam a situação para as-
sediar”, disse.

Sobre a demora, Ivonete contou que já 
chegou a esperar mais de uma hora em pa-
radas de ônibus, principalmente nos finais 
de semana, quando a frota é reduzida drásti-
camente. “Já passei mais de uma hora espe-
rando na parada. No final de semana é pior 
ainda”, afirmou. Enquanto conversava com 
nossa equipe de reportagem, a passageira 
esperava o coletivo de seu bairro (Altos Pal-
mital). Ao todo, foram 40 minutos de espera.

O passageiro sente no bolso ter que pa-

gar R$ 3,80 por viagem. “É abusivo o pre-
ço cobrado, não tem qualidade, os horários 
são inconvenientes, não há contrapartida de 
conforto e a noite também diminuem os ho-
rários”, relatou.

A falta de informações nas paradas de 
ônibus também foi denunciada pela peda-
goga. Para ela, deveria existir informativos 
com as linhas de ônibus nas paradas. “Ainda 
sinto dificuldades quando preciso pegar um 
coletivo, não tem informativo exposto nem 
no terminal, quando preciso pegar em uma 
parada tenho que pedir informação das pes-
soas ou, pesquisar no Google”, comentou.

Ainda sobre as paradas, a pedagoga fri-
sou a falta de acessibilidade a cadeirantes. 
“Já presenciei pessoas tendo muita dificul-
dade pra subir nas paradas porque não tinha 
rampa. Fazem rampas nas esquinas no cen-
tro da cidade, mas, os bairros ficam esqueci-
dos e principalmente próximo aos pontos de 
ônibus”, declarou ela.

A dona de casa Luzinete Borges, 42 
anos, é cadeirante e afirmou ter dificuldades 
quando se desloca até as paradas. Segundo 
ela, só não se torna mais difícil porque sem-
pre tem um familiar para auxiliar. “Tenho 
que pegar de dois a quatro ônibus por dia e 
tem abrigo que não existe rampa por perto, 
assim fica muito complicado”, lamentou.

Durante o trajeto que a equipe de repor-

tagem do Jornal do Ônibus de Marília fez 
em coletivos, o estudante Thiago F. S. Bres-
sanini, 20 anos, manifestou sua insatisfação. 
Ele disse perder quase quatro horas ao dia 
tanto na espera quanto nos trajetos do trans-
porte público. “Pego quatro ônibus ao dia. 
Já cheguei a ficar mais de uma hora espe-
rando”, disse. “A maioria dos ônibus parece 
carroça quando passa nos buracos, bancos 
pequenos e apertados e sem qualidade. 
Existem poucos que têm ar-condicionado e 
somente a empresa Sorriso de Marília tem 
WI-Fi em algumas linhas”, acrescentou.

O estudante também reclamou da atual 
tarifa paga. Mesmo pagando a metade, ele 
disse que o valor é muito alto para quem 
usa o coletivo diversas vezes ao dia. “Eu 
pago como estudante, no entanto, ainda é 
um valor alto pra quem só estuda”, argu-
mentou. “Eu tenho aula todos os dias, o dia 
inteiro, eu opto em não ir em casa no horá-
rio de almoço para não ter que gastar mais 
com transporte e, seu eu fizesse um curso 
por fora, teria que pagar inteira”, finalizou 
o estudante.

Pelo que apuramos, no período de fé-
rias escolares existe uma redução natural da 
quantidade de passageiros, já que a maioria 
das pessoas que utiliza o transporte coletivo 
é estudante e, nesse período, a frota de ôni-
bus é reduzida.

Passageiros demonstram 
insatisfação com o preço da 

passagem, a demora dos coletivos, 
a precariedade e a superlotação 

em horários de pico.

Em março último, o Prefeito Municipal 
concedeu um aumento de 26.6% elevando 
a passagem de R$ 3,00 para R$ 3,80 e, em 
nota ainda informou que as empresas con-
cessionárias de transporte coletivo iriam 
acrescentar 30 novos ônibus em suas frotas, 
oferecendo mais horários e criando novas 
linhas. Passado mais de 120 dias nada ocor-
reu e por incrível que pareça, a situação pio-
ra a cada dia. 

Ainda dentro da proposta deste Jornal 
de ser um elemento de transformação na ci-
dade e não somente para divulgar noticias 
ou registrar criticas, nos atentamos pelo 
capitulo da mobilidade urbana do Plano 
Diretor da cidade. É necessário haver uma 
discussão mais ampla os novos abrigos de 
ônibus, rampas de acessibilidade, corredo-
res de ônibus, itinerário de Linhas inteli-
gentes e principalmente a construção de 
intermodais para agilizar o tempo de aces-
so para os usuários e também beneficiar as 
empresas. 

Recentemente, o Promotor Drº José Al-
fredo de Araujo Santana realizou um “tour” 
em uma das linhas ( Pde Nóbrega ) para 
averiguar as reclamações, mas, até a edição 
desta matéria nenhuma medida havia sido 
tomada. Segundo suas declarações, se faz 
necessário que, o usuário registro os fatos 
e encaminhe para provocar o ministério pú-
blico, para que, somente assim, algo possa 
ser feito em favor da população.

Enquanto veiculo de comunicação que 
mais se identifica com as Empresas do 
Transporte Coletivo e com os Usuários, o 
Jornal do Ônibus lamenta a falta de uma 
fiscalização mais eficaz e da inoperância 
do SAF (Sistema Auxiliar de Fiscalização) 
para o levantamento de todas as linhas e a 
verificação das denuncias que não são de 
hoje. Não existe uma Central Atendimento 
do tipo 156 ou 0800 para acolher denuncias 
e sugestões de forma independente o que 
acaba isolando o usuário e inibindo provi-
dencias para que as medidas necessárias se-
jam tomadas.

Essa é apenas a primeira parte de uma 
série de matérias que realizaremos em de-
fesa da construção de um transporte público 
de qualidade, pois, como veiculo de impren-
sa imparcial e sem vinculos comerciais ou 
politicos, pretendemos ouvir as partes en-
volvidas mesmo sabendo dos entraves que 
impedem o nosso acesso e posteriormente 
realizar visitas periódicas em determinadas 
linhas para o ouvir a classe trabalhadora que 
faz uso deste meio de transporte. Desde já, 
nos colocamos à disposição das empresas e 
da administração municipal para qualquer 
esclarecimento nas próximas edições.



ACONTECE INTERIOR
Agosto / 2019                                                                Página 6

O Diretor executivo do Ciop Carlos 
Augusto Vreche esteve reunido nesta úl-
tima quinta-feira (25/07), com o gerente 
financeiro da Cidade da Criança Ubirajara 
Veneziani e com o secretario de Turismo 
Paulo Silvio Sanches, no Parque Aquático 

Sucesso!!! Prefeito Gazzetta ainda comemora 
lançamento do Programa Casa & Cidadania.
Com pouco mais de 15 dias de seu lan-

çamento, o prefeito de Bauru Clodoaldo 
Gazzetta comemora o sucesso do lança-
mento do programa habitacional Casa & 
Cidadania, ocorrido em 19 de julho último. 
Na ocasião, o lançamento reuniu imprensa, 
vereadores e servidores no auditório da Pre-
feitura, mas, causou um grande frisson na 
periferia da cidade sem limites. 

O programa consiste na unificação das 
ações municipais na área de habitação e na 
criação do Censo Habitacional do Municí-
pio. As ações municipais na área da habita-
ção estão divididas em duas grandes frentes: 
produção de moradias e qualificação urbana 
e habitacional. Essas frentes organizam e 
direcionam os esforços da Prefeitura na rea-
lização de obras e captação de recursos para 
construção de casas. 

Na frente de produção de moradias, as 
ações serão fundamentais para atender a 
projeção de 20 mil novas habitações popula-
res que estão em fase licenciamento e serão 
construídas na cidade nos próximos anos, 
além das 1.900 já anunciadas pela Prefeitura 
e que serão construídas em terreno do Muni-
cípio próximo à Quinta da Bela Olinda. 

Já a qualificação urbana e habitacional 
se refere a ações de regularização fundiária 
e de implantação de infraestrutura nos bair-
ros e de parcerias por meio de convênios 
com os governos Estadual e Federal. Des-
de o início da atual gestão, 188 famílias já 
foram beneficiadas com ações regularização 
fundiária do Município. São famílias mora-
doras do Jardim Vitória, Jardim Olímpico, 
Cutuba e Parque Jaraguá. 

Agora, a Prefeitura avança com outras 
1.300 regularizações nos bairros Ferradura 
Mirim e Jardim Nicéia. As primeiras famí-

revertidas para a própria valorização da re-
gião, então isso vai ajudar na valorização 
desses imóveis”, disse. 

Censo Habitacional 
Para a consolidação do Casa & Cida-

dania, a Prefeitura lançou também o Censo 
Habitacional Eletrônico, que permitirá co-
nhecer a situação de moradia da população, 
identificar demandas por faixas de renda e 
colher informações para subsidiar o plane-
jamento habitacional de Bauru. 

O Censo identificará as famílias interes-
sadas na compra de moradias (casa, aparta-
mento ou lote urbanizado) para direciona-
mento aos empreendimentos habitacionais 
de interesse social que estão sendo produ-
zidos em parceria com a iniciativa privada, 
com recursos do Governo Federal e Gover-
no do Estado. Serão investidos mais de R$ 
3,5 bilhões na cidade, com estimativa de 
gerar 50 mil empregos diretos e indiretos, 
além de investimentos em contrapartidas na 
ordem de R$ 150 milhões. 

A Prefeitura esclarece o Censo não se 
trata de uma inscrição para sorteio de ca-
sas, mas sim de levantamento de perfil da 
demanda por moradias na cidade e de mani-
festação de interesse das famílias em adqui-
rir um imóvel por compra direta. Não há um 
prazo para o cadastramento, pois se trata de 
um programa continuado. Portanto, não há 
necessidade de filas ou pressa para preen-
cher o cadastro. 

O cadastramento no Censo Habitacio-
nal pode ser feito eletronicamente no site 
da prefeitura: www.bauru.sp.gov.br/censo. 
Em breve, o cadastro também poderá ser 
preenchido presencialmente, por meio de 
parcerias com empresas e empreendimentos 
participantes do Casa & Cidadania.

lias do Ferradura devem receber os docu-
mentos dos seus imóveis ainda no início do 
segundo semestre de 2019. 

Gazzetta enfatizou o caráter inédito 
do programa. “Nós estamos há quase três 
anos trabalhando nesse programa, foi uma 
ideia que tivemos lá no início do governo, 
de fazer um tipo de PPP [Parceria Público-
-Privada]. A Prefeitura entra com o terreno 
e a construtora vem com as casas e aí uma 
parte do valor do terreno serve para abater o 

valor das parcelas das famílias mais caren-
tes”, explicou. 

A secretária de Planejamento, Letícia 
Kirchner, que participou da apresentação 
do programa, esclareceu que a parceria com 
os empreendedores traz benefícios para os 
próprios moradores, já que as construtoras 
ficam responsáveis por toda infraestrutura e 
equipamentos sociais, como escolas e pos-
tos de saúde. “Além da questão do terreno, 
as contrapartidas dos empreendedores serão 

Em Presidente Prudente, cidade da criança 
(Parque aquático) recebe melhorias estruturais.

da Cidade da Criança, para discutir melho-
rias para o segundo semestre.

O gerente financeiro da Cidade da 
Criança Ubirajara Veneziani recebeu o di-
retor, e frisou a expectativa de realizar as 
obras futuras. “Discutimos sobres os proje-

tos e melhorias. O diretor do Ciop está em-
polgado em realizar o máximo de melho-
rias possíveis. No final da visita ele elogiou 
o trabalho dos profissionais, que trabalham 
no local”, finalizou o gerente.

De acordo com o Secretário de Turis-

mo Paulo Silvio Sanches, este novo projeto 
é fundamental para a Cidade da Criança. 
“Esta ação é essencial, pois o investimen-
to em infraestrutura contribui para o bom 
andamento do maior complexo turístico do 
Oeste Paulista”, conta o Secretário.
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Profissões que serão extintas até 
2030: descubra quais são?

Dicas sobre Direitos do 
Trabalhador - Parte 10

1-) Caso o empregado trabalhe 7 dias 
consecutivos de trabalho sem o devido 
repouso semanal remunerado, o que 
acontece?

Nesse caso, o pagamento do repouso 
deverá ser feito em dobro.

Viola o art. 7º, XV, da CF a concessão 
de repouso semanal remunerado após o 
sétimo dia consecutivo de trabalho, im-
portando no seu pagamento em dobro. OJ 
410, SDI-I, TST.

2-) O empregador é obrigado a assi-
nar a carteira do funcionário?

Sim. Após a admissão do Empregado, 
o Empregador tem 48 horas para fazer a 
devida assinatura na Carteira de Traba-
lho do funcionário.

Art. 29 – A Carteira de Trabalho e 
Previdência Social será obrigatoriamente 
apresentada, contra recibo, pelo traba-
lhador ao empregador que o admitir, o 
qual terá o prazo de quarenta e oito ho-

ras para nela anotar, especificamente, a 
data de admissão, a remuneração e as 
condições especiais, se houver, sendo 
facultada a adoção de sistema manual, 
mecânico ou eletrônico, conforme instru-
ções a serem expedidas pelo Ministério 
do Trabalho. Artigo 29, CLT.

3-) O que fazer se o Empregador se 
recusa a fazer as anotações na Carteira 
de Trabalho do empregado?

Nesse caso, o empregado ou algum 
agente do seu sindicato pode comparecer 
na Delegacia do Trabalho e abrir uma 
Reclamação.

Art. 36 – Recusando-se a empresa fazer 
às anotações a que se refere o art. 29 ou 
a devolver a Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social recebida, poderá o emprega-
do comparecer, pessoalmente ou intermé-
dio de seu sindicato perante a Delegacia 
Regional ou órgão autorizado, para apre-
sentar reclamação Artigo 36, CLT.

Aqui a gente descomplica tudo 
sobre o Direito do trabalho com 

dicas rápidas para você.

Descubra quais são as ocupações pro-
fissionais que estão ameaçadas por robôs e 
outras tecnologias.

O futuro do mercado de trabalho é con-
siderado incerto, afinal, os robôs e a inteli-
gência artificial já começaram a substituir 
a mão-de-obra humana em muitas áreas. 
Descubra quais são as profissões que serão 
extintas até 2030.

A tecnologia oferece uma série de faci-
lidades para as pessoas, mas também está 
sendo responsável por criar um fenômeno 
conhecido como “desemprego tecnológi-
co”. Muitas profissões vão deixar de existir 
nos próximos anos em virtude dos avanços 
e das inovações tecnológicas.

Profissões que serão extintas até 2030
Muitas carreiras devem “sumir do 

mapa” nos próximos 10 anos. Confira a se-
guir uma lista com 12 profissões que serão 
extintas até 2030:

1 - Taxista
Tudo leva a crer que, daqui dez anos, os 

carros autômatos estarão em alta. Esses veí-
culos serão responsáveis por promover mu-
danças radicais nas cidades e também vão 
acabar com uma série de profissões, como é 
o caso do taxista.

Os motoristas de Taxi, a propósito, já 
estão sofrendo com os impactos da nova 
economia no dia-a-dia de trabalho. Eles vi-
vem em guerra com o Uber, uma empresa 
que recruta carros particulares para ofe-
recer serviço de transporte por um preço 
mais em conta.

2 - Entregador
A profissão de entregador, seja de jornal 

ou pizza, está condenada ao fim. Isso porque 
essa mão-de-obra será substituída gradual-
mente pelas entregas realizadas com drones.

3 - Operador de telemarketing
Alguns especialistas acreditam que a 

função de operador de telemarketing vai de-
saparecer em poucos anos. Isso acontecerá 

porque as empresas que cuidam das centrais 
de atendimento vão substituir a mão-de-
-obra humana por computadores.

4 - Árbitro
Novas tecnologias serão incorporadas 

aos esportes, a fim de facilitar a apuração 
dos resultados nas partidas de futebol, vôlei, 
basquete, entre outras modalidades. Com 
isso, a profissão de árbitro será extinta.

5 - Caixa de banco
Os aplicativos dos bancos estão cada vez 

mais modernos e garantem autonomia para 
os clientes na hora de realizar operações. 
Com esse avanço, tudo indica que a profis-
são de caixa de banco será extinta.

6 – Elaborador de obrigações fiscais
Os cálculos de obrigações fiscais serão 

automatizados, já que os órgãos públicos 
estão estudando formas de integrar informa-
ções de diferentes bancos de dados. Por esse 
motivo a função de elaborador de obriga-
ções fiscais está condenada ao fim.

7 – Operador de máquinas rurais
Quem trabalha com a operação de má-

quinas agrícolas precisa buscar novas opor-
tunidades no mercado. Tudo indica que, em 
2030, as máquinas serão automatizadas ou 
guiadas via satélite.

8 - Corretor de imóveis
Há quem diga que, em menos de 15 anos, 

a profissão de corretor de imóveis vai aca-
bar. Isso acontecerá porque as relações co-
merciais no mercado imobiliário estarão me-
nos burocráticas e não vão precisar de tantos 
intermediários.10 – Digitador de dados

Antigamente, nem todo mundo tinha 
facilidade para digitação. Hoje, no entanto, 
as pessoas digitam informações sem dificul-
dades, por isso a profissão de digitador de 
dados deixará de existir.

11 - Agente de crédito
O uso de simulações de financiamentos 

online está se tornando cada vez mais fre-
quente. Os sistemas são automatizados, por-
tanto, calculam e comparam valores de forma 

automática. Esse advento tecnológico coloca 
em risco a profissão de agente de crédito.

12 - Reparador de relógios
O relógio de pulso deixou de ser usado com 

tanta frequência, assim como outros modelos 
analógicos. Por conta disso, a profissão de re-
parador de relógios está condenada ao fim.

Além das profissões listadas acima, mui-
tas outras estão condenadas ao fim até 2030, 
tais como: assistente de escritório, operado-
res de computador, técnico de impressão, 
arquivista, vendedor de porta em porta, 
trabalhadores rurais, costureiras, carteiros e 
técnicos de computadores.

Taxista é uma profissão em risco de extinção. (Foto: Divulgação)
 “Qualquer trabalho que seja rotineiro ou previsível, será feito por um algoritmo matemáti-
co dentro de cinco ou dez anos.”
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Bate e volta??? Junte os amigos e conheça 
São Paulo, a terra da garoa. Vai valer a pena!!!

Olá pessoal, estamos de volta!!! Nesta 
edição, o grande destaque é para você que 
muitas vezes faz o famoso “bate e volta” na 
sexta feira e não para para curtir uma das 
cidades mais ricas do mundo no cenário ar-
tístico, cultural, gastronômico dentre outros. 
É claro que estou falando de São Paulo, a 
deliciosa “Terra da Garoa “. Muitas vezes 
nos deslumbramos com aqueles cenários de 
filmes com prédios antigos ou arquitetura 
avançada da cidade de Boston por exem-
plo, mas, muitos nem imaginam que a nossa 
capital possui o mesmo cenário e, até mais 
atrativo. O dinheiro está curto???? Não pre-
cisa ficar preso em casa, vá curtir São Paulo, 
alem de se divertir, você gastará pouco e sua 
família irá enriquecer ainda mais com a cul-
tura diferenciada que ela oferece.

A cidade é uma das cidades mais visita-
das no Brasil. Seja por viajantes que chegam 
para realizar reuniões de negócios, por via-
jantes que são motivados por grandes even-
tos, ou ainda por aqueles que simplesmente 
querem conhecer uma das cidades mais im-
portantes para a economia no nosso país.

Seja qual for a sua motivação, tenho 
certeza que pelo menos um final de sema-
na você deverá reservar para conhecê-la. E 
para dar uma mãozinha, deixarei aqui, para 
você, uma sugestão de roteiro de um final 
de semana pela grande cidade de São Paulo. 
A ideia desse roteiro é trazer alguns pontos 
importantes do centro histórico e também 
de ícones da cidade.

Apesar dos três city tours conhecidos 
que percorrem o centro da capital (seleção 
que inclui um passeio de ônibus, um de táxi 
e um que é feito a pé) quero me direcionar 
para aqueles que saem de Marília para as 
compras de sexta feira. De repente, vale a 
pena juntar um grupo diferenciado, locar 
um ônibus e realizar um pacote além das 
compras que inclua um tour pela “Terra da 
Garoa “. Com isso, o passeio pode se esten-
der um pouco mais para que além da visita, 
você possa apreciar São Paulo.

Em uma manhã de sábado, a primeira 
sugestão é tomar um café da manhã tradi-
cional com aquele pão com manteiga na 
chapa e um perfumado expresso ou café 

Copan com um desenho diferente, curvo, 
projetado pelo famoso arquiteto brasileiro 
Oscar Niemeyer. Próximo a ele está também 
o Edifício Itália, na esquina da Av. Ipiranga 
com a Av. São Luís. Com mais de 150m de 
altura, esse edifício é considerado patrimô-
nio histórico da cidade e no seu topo, ser-
vindo ainda de um espetacular mirante da 
cidade, está o restaurante Terraço Itália. 
Para continuar o percurso do centro históri-
co, retorne à Praça da República, e pela Rua 
Vinte e Quatro de Maio, chegue ao nosso 
querido Teatro Municipal de São Paulo. Sua 
construção foi inspirada na Ópera de Paris e 
foi palco da Semana de Arte Moderna que 
aconteceu no ano de 1922. Ele é também a 
sede da Orquestra Sinfônica da cidade e do 
corpo de Ballet. Se estiver de frente para o 
teatro e olhar à sua direita, poderá ver outro 
ponto histórico importante da cidade de São 
Paulo: o Viaduto do Chá. Em uma de suas 
pontas está o Shopping Light e na outra, o 
prédio da Prefeitura de São Paulo, e abaixo 
dele está o Vale do Anhangabaú. Este foi 
o primeiro viaduto construído em São Pau-
lo. Bom, por esta edição é só, agora, junte 
os amigos e programe este passeio, porque 
vale a pena MESMOOOOO!!! Bjs e até a 
próxima.

Cristina De Lucchi
Jornalista, Apresentadora 

com leite, para acompanhar. A sugestão é 
na Padaria Bella Paulista localizada na Rua 
Haddock Lobo. 

Retornando à Av. Paulista, uma das mais 
importantes avenidas de São Paulo, onde 
você poderá apreciar um pouco dos prédios 
empresariais e o comércio que ali estão. Ca-
minhe até chegar ao MASP – Museu de Ar-
tes de São Paulo. Ao longo de seu percurso 
estarão a Livraria Cultura, o Edifício Funcef 
e também o Parque Trianon.

Se nesse momento bateu aquela fome, 
dirija-se para o Mercado Municipal, e se pelo 
caminho quiser conhecer onde os paulista-
nos gostam de ir também para fazer umas 
comprinhas, sem gastar muito, chegue até 
ele passando pela famosa Rua 25 de Março.

Ao chegar no Mercadão, como gosta-
mos de chama-lo, dirija-se ao piso superior. 
Lá encontrará alguns restaurantes e lancho-
netes que vendem alguns ícones da gastro-
nomia paulista como o famoso sanduiche de 
mortadela, de pernil ou ainda o tão requisi-
tado pastel de bacalhau. Após apreciar essas 
iguarias, caminhe até a estação de trem da 
Luz. A própria construção da estação im-
pressiona por conservar ainda traços do po-
der paulista no auge da chamada República 
do café com leite.

Se quiser apreciar um pouco mais de 
nossas atrações culturais, próximos a esta-
ção estão o Museu da Língua Portuguesa, 
interativo e superatrativo para um passeio 
com as crianças ou ainda a Pinacoteca do 
Estado, o mais antigo museu de arte da ci-
dade, onde estão importantes obras de Al-
meida Júnior, Benedito Calixto, Tarsila do 
Amaral, Anita Malfatti, Di Cavalcanti e 
muitos outros.

Para uma saída à noite, recomendamos 
um dos muitos bares da Vila Madalena, 
que ganhou destaque especial no período 
da Copa do Mundo 2014, ou ainda o Bar 
Brahma - av. São João, 677, região central, 
lembrando que a empresa terá que fazer a 
reserva com antecedência.

No domingo, pela manhã, antes do re-
torno, você pode começar o dia visitando a 
feira popular da Praça da República. Essa 
feira acontece apenas aos domingos, e nela 
você irá encontrar peças de artesanatos, 
decoração, esculturas, bijuterias e algumas 
barraquinhas de alimentação com lanches e 
doces. Geralmente são os próprios artesãos 
e artistas que estão ali vendendo suas obras.

Em seguida, suba um pouco a Av. Ipi-
ranga para apreciar alguns edifícios impor-
tantes que estão ali. Um deles é o Edifício 

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (mais conhecido 
pelo acrônimo MASP)

Edifício Copan com um desenho diferente, curvo, projetado pelo 
famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. 

A Estação da impressiona por conservar traços do poder paulista 
no auge da chamada República do café com leite.

Bateu aquela fome? Dirija-se para o Mercado Municipa, o Merca-
dão, como os paulistanos gostamos de chama-lo.
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Wi-Fi público, CUIDADO: entenda os 
riscos de usar o Wi-Fi fora de casa.

DESTAK
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O Wi-Fi continua a ser a salvação para 
muita gente. E não apenas porque ele eco-
nomiza seu pacote de dados – o que pode 
ser essencial, especialmente para quem usa 
pré-pago – mas há outras vantagens de usar 
o Wi-Fi em vez da rede celular. Uma das 
principais é a bateria. Navegar pelo Wi-Fi 
consome bem menos  bateria que quando 
você faz o mesmo pela rede celular. Em al-
guns casos, a diferença é bem grande, po-
dendo chegar a até 15% menos consumo. E 
esse número pode garantir que você ainda 
tenha um restinho de carga no final do dia. 
A boa notícia é que a oferta de redes pú-
blicas e gratuitas de Wi-Fi vem aumentando 
em várias cidades brasileiras.

Parece bem bacana, não, mas será que 
só tem pontos positivos? As redes públicas 
de Wi-Fi são úteis – é inegável. Mas, infe-
lizmente, eles também podem representar 
perigos para sua segurança digital. Segundo 
os dados do relatório Norton Wi-Fi Risk Re-
port, cerca de 58% dos brasileiros acreditam 
que suas informações pessoais estão seguras 
ao usar uma rede de Wi-Fi pública. Mas não 
é bem assim. 

Nas redes públicas, não há nenhuma ga-
rantia de que os roteadores estejam com al-
gum tipo de protocolo de segurança ou que 
estejam protegidos por um firewall e senha 
de rede. Algumas redes sem fio gratuitas até 
pedem senha e cadastro, mas isso também 

não é nenhuma garantia, já que qualquer 
pessoa pode ter acesso a elas. 

Fique atento também às redes de Wi-Fi 
falsas. Às vezes, as pessoas já pressupõem 
que o nome da rede é o mesmo nome do es-
tabelecimento em que estão. Mas, tem luga-
res que não seguem esse padrão e com isso, 
você pode estar acessando uma rede falsa, 
que serve apenas para atrair vítimas para 
golpes cibernéticos. 

Outro risco que você corre, quando esti-
ver usando uma rede de Wi-Fi pública, são 
as práticas de phishing. O termo em inglês, 
que significa ‘pescar’, remete a armadilhas 
para pegar informações e dados importan-
tes, por meio de mensagens falsas. Elas po-
dem chegar a você por e-mail ou por mensa-
gens no WhatsApp, por exemplo. Em geral, 
oferecem algum brinde ou falam de alguma 
promoção. Tudo para te convencer a clicar 
em algum link.

Você deve estar se perguntando: então, 
o que fazer? Será que é melhor nem entrar 
em Wi-Fi públicos? Dá para ficar protegido 
numa rede sem fio gratuita? 

É, nem tudo são notícias preocupantes 
nesse mundo do Wi-Fi. Aliás, ainda este 
ano, uma nova geração de rede sem fio che-
ga ao Brasil: o Wi-Fi 6. Além de oferecer 
muito mais velocidade, o novo protocolo 
promete trazer mais segurança, pois os no-
vos roteadores terão suporte à criptografia 

WPA3, que é uma camada de segurança a 
mais - que o padrão Wi-Fi atual não exi-
ge. Além disso, o Wi-Fi 6 promete suportar 
mais dispositivos conectados simultane-
amente sem perda de desempenho. Ainda 
vai demorar para todos terem acesso a esse 
novo Wi-Fi, e muito mais para as redes pú-
blicas serem abastecidas por ele. Ou seja: 
por enquanto, quando for usar uma rede 

Wi-Fi pública, redobre a atenção. Não cli-
que em links recebidos via e-mail ou por 
mensageiros instantâneos, como o WhatsA-
pp. Importantíssimo: nunca acesse sua conta 
bancária usando uma rede dessas. Se você 
realmente precisar se conectar ao seu banco 
ou cartão de crédito, desligue o Wi-Fi e use 
os dados do seu pacote celular. É infinita-
mente mais seguro.

Seis dicas para usar redes Wi-Fi 
abertas com segurança.

1. Cuidado
As redes de Wi-Fi abertas são gratuitas, 
porém inseguras. Muita cautela na hora de 
escolher o hotspot. Todos os dispositivos 
conectados ao Wi-Fi aberto, como note-
books, smartphones e tablets, são suscetí-
veis a ataques através de redes sem fio.

2. Redes Wi-Fi suspeitas
Nem sempre uma rede Wi-Fi é legítima. 
Alguns criminosos criam conexões falsas 
usando nomes de restaurantes, museus ou 

lugares públicos para enganar os usuários. 
Esse hotspot, no geral, aparece com ótimo 
sinal e permite a conexão à internet. O 
problema é que toda informação trocada a 
partir desse Wi-Fi é monitorada e roubada. 
Trata-se de um risco especialmente para 
senhas de e-mail e bancárias e também 
para transações financeiras com cartões de 
crédito. 

3. A rede é legítima?
Na dúvida, pergunte ao dono do local se 

aquela rede lhe pertence. Além de nome do 
Wi-Fi, confirme também o seu endereço de 
IP. Você tem acesso a essa informação ao 
clicar sobre o hotspot no smartphone, tablet 
ou notebook. Em alguns casos, as redes 
abertas exigem um cadastro prévio. Con-
firme a página do formulário e se certifique 
de que ela é segura (https no endereço e 
cadeado no navegador). 

4. Sites perigosos
Ao se conectar a uma rede Wi-Fi aberta, os 
especialistas sugerem que o usuário evite 
acessar sites através dos quais os criminosos 
possam roubar dados pessoais e senhas. É 
o caso, por exemplo, de redes sociais, sites 
de bancos, serviços corporativos e sites que 
armazenam o número do cartão de crédito. 

5. Use a rede 3G/4G
Se for imprescindível realizar alguma 
transação financeira ou acessar serviços que 
exijam autenticação com e-mail/usuário e 
senha, o recomendado é que a rede 3G/4G 
seja usada ao invés da conexão pública. 

6. Segurança dos dispositivos
Tenha certeza de que todos os seus gadgets 
- smartphones, tablets e notebooks - estão 
protegidos com antivírus. É importante que 
o software seja atualizado com frequência.

Fonte: Revista Veja

COMUNICADO
Com  o objetivo de  

proporcionar um atendimento 
ainda melhor com mais 

comodidade e conforto aos seu 
clientes, a OTICA VEJA da 

rua Nove de Julho, 1139 (dos 
amigos Gilmar e Amadeu) 

comunica que  à partir do dia 
19 de agosto estará atendendo 
provisóriamente na rua Mauá, 

49- ao lado do Shopping 
Atenas. Em breve, estará de 
volta em amplas e modernas 

instalações com grandes 
promoções  e a tradicional 

qualidade de nossos produtos. 
A G U A R D E M !!!

TUDO PARA OS SEUS OLHOS
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Que tal conferir algumas dicas para 
reduzir o uso do plástico no seu dia a dia?

Quantas sacolinhas plásticas você levou 
para casa na última ida ao supermercado? 
Quantos copos descartáveis usou na última 
semana? Um estudo da WWF (Fundo Mun-
dial para a Natureza) aponta que cada brasi-
leiro gera, em média, 1 kg de lixo plástico 
por semana. Versátil e muito prático, o ma-
terial é também uma das principais causas 
atuais de danos ao meio ambiente e à saúde. 
Para sensibilizar as pessoas sobre o proble-
ma, o movimento mundial Julho sem Plás-
tico propõe mudança de hábitos que leva à 
redução do uso de plástico descartável. Co-
meçar é bem simples.

Além do plástico visível que descarta-
mos no dia a dia, muitos produtos que usa-
mos contém microplástico na formulação, 
inclusive os cosméticos. Pode parecer difícil 
evitar, por exemplo, o tubo do creme dental 
e do detergente e, ainda mais, a maquiagem 
convencional e outros tantos produtos feitos 
desse material. Mas cerca de 95% do plásti-
co é descartado após o primeiro uso, o que 
mostra quanto dele podemos evitar.

Apenas 1,2% do plástico é reciclado no 
Brasil. O restante vai para aterros ou para o 
mar. Estima-se que, no mundo, 10 milhões 
de toneladas de plástico vão parar nos ocea-

nos todos os anos, afetando centenas de es-
pécies, incluindo a nossa.

“Chegamos a uma situação em que o mi-
croplástico está presente em quase tudo que 
ingerimos, seja nos peixes, na água ou nos 
alimentos. Garrafas e copos plásticos tam-
bém soltam microplásticos quando aqueci-
dos, o que pode ocorrer até no transporte. 
Só agora temos nos dado conta da dimensão 
do problema, e ainda não tivemos gerações 
consumindo tanto plástico para conhecer 
todas as consequências”, alerta a gerente 
dos programas Marinho e Mata Atlântica da 
WWF-Brasil, Anna Carolina Lobo.

Conheça outros dados sobre o impacto 
do plástico no mundo e dicas de como 

evitá-lo no seu dia a dia.
US$ 8 bilhões:  é o prejuízo à economia 
global gerado pela poluição por plástico. Os 
principais setores afetados são pesqueiro, 
comércio marítimo e turismo
Quase 50% de todo o plástico usado para 
criar produtos descartáveis têm vida útil 
menor que três anos
1 quilo de lixo plástico:  é quantidade produ-
zida, em média, por habitante a cada semana. 
Desse total, somente 1,28% é reciclado

A cada minuto: 1 milhão de garrafas plásti-
cas são compradas no mundo
10 milhões de toneladas de plástico: vão 
parar nos oceanos a cada ano, prejudicando 
cerca de 600 espécies marinhas. Isso equi-
vale a 23 mil aviões Boeing 747 pousando 
nos mares todos os anos
400 anos: é o tempo que o plástico leva para 
se decompor na natureza
Até 2050:  teremos mais plástico do que 
peixes no oceano se esse problema não for 
solucionado
95% do plástico:  é descartado após o pri-
meiro uso, como sacolas, garrafas, copos
Fonte: ONU Meio Ambiente e WWF-Brasil

Como começar a eliminar o plástico
do seu dia a dia

• No supermercado, evite levar para casa 
frutas e legumes embalados em plástico e 
bandejas de isopor (que também usam plás-
tico na composição)

• Para carregar as compras, algumas 
alternativas são as ecobag, os carrinhos de 
feira ou as caixas de papelão, que os pró-
prios supermercados oferecem. Lembre-se 
que, ao chegar em casa, a maior parte das 
sacolinhas acaba indo para o lixo, sem ter 

qualquer tipo de outro uso
• Diga adeus aos copos descartáveis. 

Leve seu próprio copo ou xícara para o tra-
balho, use garrafinhas reutilizáveis ou tenha 
um copo dobrável que caiba na bolsa e pode 
ser carregado para qualquer lugar

• Não utilize canudos plásticos. A me-
lhor alternativa é comprar canudo de mate-
riais como inox, que não são descartáveis e 
podem ser levados com você

• Quem costuma fazer as refeições no 
trabalho pode deixar um jogo de talheres 
na gaveta e, ao fazer o pedido de comida, 
pedir para que não sejam enviados talheres 
descartáveis

• Compre produtos a granel. Os merca-
dos e empórios estão proliferando e você 
pode levar os seus potes para evitar o uso de 
embalagens e o consumo de plástico descar-
tável na compra de diversos alimentos

• Dê preferência a produtos e marcas que 
não utilizam plástico na composição e na 
produção. Os microplásticos estão presentes 
até em produtos cosméticos, mas há muitas 
marcas atentas a essa questão e produzindo 
cosméticos livres de plástico. Cresce tam-
bém o uso de plástico reciclável na fabrica-
ção de produtos como óculos
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Estudos ligam uso inadequado de redes 
sociais a depressão entre adolescentes.

VIVER BEM

Para especialistas, a multiplicação de 
imagens que sugerem vidas perfeitas, pode 
tirar o sossego de adolescentes e jovens.

A barriga dói na expectativa da primeira 
curtida. E, se alguém com menos seguidores 
consegue “bombar” nas redes sociais, logo 
vem a sensação de fracasso como um aperto 
no peito. Parece ficção científica, mas é de 
verdade: a vida digital descontrolada tem 
causado efeitos no bem-estar de adolescen-
tes e jovens. 

Enquanto eles começam a descobrir as 
emoções a que são expostos na internet, 
cientistas de todo o mundo estão atrás de 
evidências para entender como e por que es-
tar nas redes sociais pode alterar o equilíbrio 
mental de quem já cresceu conectado.

“O Instagram era vinculado diretamente 
a minha autoestima, imagem e valor. Se não 
recebia muitos likes, começava a questionar 
o que fiz de errado”, diz a influenciadora di-
gital Daniela Zogaib do Nascimento, de 25 
anos. O Photoshop turbinava as fotos para 
os 78 mil seguidores, mas nunca era sufi-
ciente.

“Estamos todos nos comparando e nos 
sentindo mal porque tem sempre alguém aci-
ma que nos gera incômodo”, diz ela, que evi-
tava até encontros presenciais com medo de 
frustrar quem a conhecia só pelas telas. Acu-
ada, resolveu reagir: apareceu sem maquia-
gem ou filtros e relatou em um vídeo a pres-
são virtual. “Quando você está nessa teia, não 
consegue pensar como pessoa normal.”

Para especialistas, a multiplicação de 
imagens que sugerem vidas perfeitas, como 
as que Daniela acessava, pode tirar o sosse-
go de adolescentes e jovens. “Acreditamos 
que o tempo de tela em que há comparação 
social, como fotos de colegas exibindo cor-
pos perfeitos, tem correlação com sintomas 
de depressão na adolescência”, disse ao 
Estado Elroy Boers, do Departamento de 
Psiquiatria da Universidade de Montreal, no 
Canadá. Boers é autor de estudo publicado 
neste mês no periódico Jama Pediatrics, que 
relacionou aumento de tempo nas redes so-
ciais e na televisão a sintomas de depressão.

Durante quatro anos, 3,8 mil jovens de 
12 a 16 anos preencheram questionários so-
bre o tempo em que permaneciam em fren-
te a diferentes tipos de telas e sintomas de 
depressão. 

De acordo com Boers, além do fenô-
meno de comparação, outra hipótese é a 
de que algoritmos das redes (que permitem 
que conteúdos semelhantes aos já acessa-
dos sejam entregues aos usuários) podem 
reforçar quadros depressivos. Se o usuá-
rio pesquisa “magreza” ou “depressão”, 
mais conteúdos relacionados ao tema são 
oferecidos.O estudo não identificou elo en-
tre videogames e depressão.

A pesquisa canadense se soma a outras 

mediação. Para Anna Lucia King, doutora 
em Saúde Mental pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), pais devem ficar 
atentos ao comportamento dos filhos, como 
tempo de conexão e teor de conteúdos vistos 
e publicados.

2. Tempo de tela. É importante garantir 
que o uso da internet não se sobreponha a 
momentos de interação presencial com a fa-
mília e amigos e às atividades físicas. O ho-
rário de sono também deve ser preservado.

3. Sinais. Não é simples perceber de-
pressão em crianças. “Dificilmente elas vão 
falar”, diz Rodrigo Leite, psiquiatra da USP. 
Isolamento, mudança brusca de humor e 
troca repentina de amigos podem ligar o si-
nal amarelo.

4. Apoio. Se for detectado um sofrimen-
to ligado à internet, deve-se buscar ajuda 
profissional. Em alguns casos, pode ser re-
comendado deixar de seguir perfis conside-
rados nocivos ou mesmo se afastar de algu-
mas plataformas por um tempo.

“Na verdade, você está preso”
Depoimento de Paula Silva, de 18 anos, 

estudante: “Não acho que minha depressão 
veio da internet, mas a internet colabora. 
Fico em uma bolha, posso conviver com 
pessoas que pensam como eu, posso criar 
um modelo de uma vida que não é real e 
perder o foco do que acontece.

Uma das redes que não uso mais é o Ins-
tagram. É impossível ver a foto de alguém 
com um corpo bonito e não se sentir infe-
riorizada. Você sente que não tem uma vida 
boa o suficiente. Eu não precisava de mais 
de três minutos para sentir que precisava 
mudar tudo em mim. Minhas fotos tinham 
de ser em um ângulo perfeito, com luz per-
feita, sem nada que alguém pudesse usar 
para criticar. Cheguei ao ponto de demorar 
horas para postar. Você tem a sensação de 
liberdade, de que pode falar o que quiser, 
mas na verdade está preso.”

que dão pistas sobre essa relação. No início 
do ano, estudo publicado na revista Lancet 
deu número aos riscos. Com base em dados 
de 10 mil adolescentes de 14 anos, o levan-
tamento revelou que, entre os que passam 
mais de cinco horas por dia nas redes so-
ciais, o porcentual de sintomas de depressão 
cresce 50% para meninas e 35% para meni-
nos. Mesmo entre os que passam três horas 
há elevação de sintomas, de 26% para elas e 
21% para eles.

Especialistas têm se preocupado com os 
dados, mas são cautelosos ao buscar rela-
ções de causa e efeito. Sabe-se que a depres-
são depende de muitos fatores e, portanto, 
atribuir o distúrbio apenas à rede social seria 
reduzi-lo.

“Há fatores predisponentes, como famí-
lias desestruturadas, histórico, baixa autoes-
tima. Mas, na medida em que jovens entram 
na rede social, isso puxaria o gatilho da pre-
disposição. É um novo palco para manifes-
tação dos problemas”, diz Cristiano Nabu-
co, do grupo de dependências tecnológicas 
do Instituto de Psiquiatria da Universidade 
de São Paulo (USP). “Hoje, com as redes 
sociais, temos 5 mil amigos; nosso cérebro 
entende que estamos sempre muito atrás de 
muitas outras pessoas.”

Twitter e Instagram planejam mudanças
Em meio a uma maior preocupação so-

bre saúde mental em tempos de internet, o 
Instagram anunciou no final do último mês 
o fim da contagem de curtida em fotos e 
visualizações de vídeos. A iniciativa é um 
teste no Brasil. “Não queremos que as pes-
soas sintam que estão em uma competição”, 
informou. Um levantamento de 2017 da So-
ciedade Real para Saúde Pública (RSPH), 
do Reino Unido, reconheceu a rede como a 
pior para a saúde mental de jovens.

Depois de perceber que estava em uma 
“paranoia” no Instagram, o estudante Mau-
rício Oliveira, de 20 anos, suspendeu o aces-

so por um tempo. Antes, buscou até “com-
pra de likes” para melhorar a performance. 
“Costumava publicar em horários com pico 
de acesso e, quando mais novo, cheguei a 
apagar quando via que não teve engajamen-
to. Gerava a ansiedade.”

Testes como o do Instagram também 
estão no horizonte de outras empresas. 
Em sua plataforma de experiências lança-
da neste ano, o Twitter estuda recurso de 
esconder botões de likes e retuítes. O con-
trole do tempo gasto nas plataformas já é 
possível por meio de ferramentas no Face-
book e Instagram.

Contra o bullying, outro fator para dese-
quilíbrio emocional dos jovens, o Instagram 
anunciou, ainda, recurso de alerta de ofensas. 
No Brasil, as agressões virtuais ganharam 
contornos trágicos há duas semanas, quando 
a influenciadora Alinne Araújo, de 24 anos, 
suicidou-se depois que o noivo terminou o 
relacionamento, na véspera do casamento. 
Ao publicar a decisão de casar-se consigo 
mesma em uma de suas contas, usada justa-
mente para relatar a luta contra a depressão, 
Alinne recebeu uma chuva de críticas.

Para Rodrigo Martins Leite, coordenador 
dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria 
da USP, o caso revela um paradoxo: mesmo 
super conectados, talvez os jovens estejam 
mais sozinhos do que nunca. “No início, ti-
nha-se a ideia de que as redes seriam poten-
cializadoras de relações sociais concretas, 
mas estamos nos estranhando”, diz.

Para se blindar de sensações desagradá-
veis, o chamado “unfollow terapêutico” vi-
rou recomendação médica. E, segundo Lei-
te, buscar contato presencial com pessoas 
- no lugar de arrobas - continua sendo a me-
lhor saída contra a sensação de isolamento.

Isolamento pode ser indício a pais
1. Mediação. Redes sociais não são no-

civas por si só e podem ser úteis para es-
tudos e relacionamentos, mas dependem de 

Para especialistas, a multiplicação 
de imagens que sugerem vidas 

perfeitas, pode tirar o sossego de 
adolescentes e jovens.
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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) Ficar sentado torna a vida mais curta. Passar 6 horas diárias nessa posição aumenta em 
37% o risco de morte.
02) Em Fort Lee, Nova Jersey (EUA), é crime enviar SMS caminhando.
03) Apenas 3% da população mundial tem olhos verdes.
04) Em alguns países da Europa, um par de sandálias Havaianas chegam a custar 
quase R$ 500.
05) Na antiga Inglaterra pessoas precisavam pedir autorização do Rei para fazer sexo.
06) Pelo menos 500 milhões de chineses não escovam os dentes.
07) Uma mulher espanhola têm registro em cartório em que diz ser dona do Sol e queria 
cobrar impostos por energia.
08) Internet brasileira é mais lenta que a da Etiópia e Haiti.
09) A casa de Bill Gates foi desenhada em um computador Apple.
10) Em 1939, Adolf Hitler foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz.

“Se um dia a razão te pedir para desistir e o coração te mandar lutar, lute. Pois não é a razão que 
bate pra você viver e sim o coração.”



Câncer 
JVocê mantém suas emoções 
para si mesmo, mas, às vezes, 
isso fica um pouco pesado. Se 
você sentir a necessidade de 
expressar o que sente, apro-
veite, pois os astros lhe darão 

sinal verde. Este método será ainda mais eficaz 
quando você formular seus pedidos de forma 
clara. Se você ficar com vontade de avaliar suas 
falhas e seus sucessos, faça isso com os pés na 
água. Seus pensamentos serão mais claros; você 
poderá apreciar, assim, sua ótima facilidade para 
aproveitar as boas oportunidades. O amor que 
sorri para você por todo o mês pode se apresentar 
de forma brilhante. Não desperdice essa chance.

Leão 
O final do mês é um pouco 
difícil. Você se sente bloque-
ado ou travado em seus im-
pulsos, na realidade você não 
quer voltar às suas restrições. 
No entanto, é um período que 

pode ser plenamente gratificante se você aceitar 
as regras do jogo. As potencialidades inerentes 
ao seu modo de ver em larga escala abrirão por-
tas que ainda não foram adquiridas. No entanto, 
você tem a delicadeza e a sabedoria de não enten-
der que as coisas já estão ganhas. É uma maneira 
muito segura de estender, até o fim, as oportuni-
dades únicas que você despertou.

Virgem 
Você diz sim, mas todos pensam 
que é não. Por que você acha isso 
engraçado se isso só é divertido 
para você? É verdade que você 
gosta de jogar sem pensar, mas 
tenha cuidado com os proble-

mas. A maioria das pessoas pode não ter o mesmo 
senso de humor. Ao liberar sua natureza impulsiva e 
emocional, você se opõe um pouco a um relaciona-
mento que já existia. Pode ser que você esteja pro-
curando atuar de forma cada vez mais livre ou que 
tenha dificuldade em encontrar um equilíbrio. De 
qualquer forma, lindas claridades emergem, você 
aproveita tanto quanto possível.

Libra 
Seus amigos aceitam as regras 
tácitas do jogo, o que não os 
impede de rir gentilmente de 
você. O que não o deixa com 
raiva. Você ainda prefere isso à 
indiferença. Mas é verdade que 

você é muitas vezes o líder do bando, você orga-
niza a festa e você diz, a quem quiser ouvir, que 
você adora isso. É, na realidade, uma segunda 
natureza. Você tem energia para revender, nin-
guém resiste à sua capacidade de envolver os ou-
tros. No plano pessoal ou social, você não perde 
nenhuma oportunidade de experimentar.

Escorpião 
Os astros o comprometem com 
a transcendência do eu, os sen-
timentos e a mente estão inti-
mamente ligados, você pode ter 
muita dificuldade em se libertar 
de suas relações amigáveis ou 

amorosas. Você tem uma necessidade imperativa 
de estar acompanhado. Na verdade, um espírito 
de grupo habita em você, você se move com seus 
entes queridos como um enxame de abelhas. Que 
bom, já que você pode tirar uma folga. Esta vida 
intensa que reina em torno de você é divertida de 
observar. Espera-se compreensão, conforto e so-
licitude de você. Isso permite que você perceba o 
quanto é amado.

Sagitário 
Você só concebe a amizade em 
100% de seus potenciais. Não 
há nenhuma possibilidade de 
aceitar meias medidas. Por seus 
verdadeiros amigos, aqueles do 
primeiro círculo, você está dis-

posto a fazer muito. Eles sabem muito bem que 
você está comprometido com eles, mas não abu-
se. Ligado a sua família, a suas raízes, você gosta 
de fazer descobertas e conhecer gente nova. Este 
mês permitirá que você brilhe o máximo possível 
em momentos de festividades ou em relaciona-
mentos apaixonados. Um mês que não está po-
sicionado sob o signo de banalidade. No final de 
semana do dia 9, você joga e você ganha.
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VITRINE

Marília Mendonça confirma que não abandonará a carreira após maternidade.
Grávida de seu primeiro filho, a cantora 

Marília Mendonça, 24, voltou a afirmar que 
não vai deixar a carreira musical após a che-
gada de Leo, seu bebê.

Em suas últimas apresentações, ela faz 
questão de tranquilizar suas fãs: “eu não te-
nho que amar só uma coisa na minha vida, 
não”. O pronunciamento, segundo a cantora, 
veio após “alguém da imprensa” perguntar a 
ela o que faria com a carreira agora que está 
grávida.

“Essa pergunta me machucou muito, por-
que colocou em prova muitas coisas da mi-
nha vida que são importantes, que é cantar, a 
minha família e agora o meu filho, que está 

Áries 
Se você tem algo para pergun-
tar, agora é a hora. Os astros 
são favoráveis a você, tanto 
no plano de ação, quanto no 
pensamento. O seu cérebro 
trabalha a toda velocidade, 

sua eficiência não demora a aparecer. Nes-
te mês, o desafio será refinar suas sensações e 
desenvolver sua objetividade. Você precisará 
estar preparado para mudar uma atitude em fun-
ção de um relacionamento. A ênfase é no com-
partilhamento, sua capacidade pessoal de pro-
gredir nessa direção é fortemente apoiada pela 
conjuntura. No dia 28, não perca a paciência, as 
coisas avançam.

Touro 
Ajustes sem agressividade, 
mas que acertam o relógio, no 
início do mês. Você organiza 
as coisas que precisavam ser 
organizadas. Ninguém nunca 
mais o manipulará; em alguns 

momentos, é bom se sentir em posição de força. 
A produtividade do seu grupo ou de sua união 
será considerável. Você aproveitará as trocas 
que você gerou com sua família ou com pessoas 
com quem você tem muito a compartilhar. Você 
faz belas fotos que permitirão que você não se 
esqueça dos magníficos momentos que passarão 
juntos.

Gêmeos 
Alguns problemas menores 
de bloqueio administrativo ou 
atraso em seus planejamentos 
podem, na melhor das hipóte-
ses, chateá-lo ou, na pior das 
hipóteses, criar pequenos de-

sapontamentos. Não se aborreça muito rápido, é 
apenas uma sombra passageira. O melhor ainda 
está por vir. Em essência, fazer esforços lhe custa 
por estar cansado de seu ano de trabalho ou sim-
plesmente porque quer ter paz. Pratique o pen-
samento positivo. Embora Júpiter seja um tanto 
oposto, você aprende a contornar os obstáculos. 
Isso torna a vida muito mais divertida e leve!

AGOSTO 2019

Capricórnio
Trata-se de experimentar algo 
diferente da agitação. Final-
mente, você para de procurar 
trabalho para se concentrar em 
relaxar. Infelizmente, não por 
muito tempo, sua necessidade 

de agir retorna em galopes, é a tempestade sob 
seu chapéu de palha. Sua maneira de fazer as coi-
sas é diferente, você coloca sua marca em tudo 
aquilo que faz. No entanto, você não está neces-
sariamente tentando se distinguir. Você simples-
mente quer demonstrar sua criatividade e fazer 
com que todos se beneficiem dela. 

Aquário 
Você se entrega a seus pensa-
mentos sem muita desconfian-
ça. Dê um passo para trás, nem 
toda verdade é boa de se dizer, 
você pode se arrepender da sua 
franqueza. Este mês permite 

que você recupere alguma liberdade de tom e de 
comportamento, não ande na areia movediça. É 
importante às vezes considerar os prós e os con-
tras de uma determinada situação. De qualquer 
forma, você pode aumentar seus contatos, aqueles 
que não têm uma companhia podem querer uma. 
Sua popularidade aumenta drasticamente e você 
não passará nenhuma noite sozinho. Você encon-
trou seu ritmo durante o mês.

Peixes 
Pequenos pontos de autossa-
tisfação permitem que você 
se sinta em harmonia consigo 
mesmo. Você parou de limitar-
-se à opinião que os outros têm 
de você, sem procurar saber o 

que é verdadeiro ou falso. Você finalmente se 
submeteu à prova, em novas situações. Você en-
tão aprecia sua personalidade original, pois você 
faz o esforço de perceber o que é importante para 
você. O medo do fracasso já não lhe diz respei-
to, você concorda em experimentar, ao máximo, 
suas diferentes habilidades. É um verdadeiro de-
safio que você se impõe. Este período lhe dá a 
oportunidade de seguir seus desejos.

aqui na minha barriga”, afirmou.
Marília faz questão de destacar o amor 

que têm pelo palco, pela família e pelo futuro 
filho. “Nós, mulheres dos dias atuais, sabe-
mos muito bem que a gente consegue con-
ciliar tudo na nossa vida. A gente consegue 
fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, a 
gente é mulher guerreira. Então eu jamais 
abandonaria a carreira musical.

Em seus shows, ela tem dedicado a mú-
sica “Serenata” ao filho, que deve nascer em 
março de 2020, e cujo nome e sexo foram 
anunciados no último dia 22 de julho. O bebê 
é fruto do seu relacionamento com o namora-
do, o compositor e cantor Murilo Huff.



COZINHANDO COM ARTE

Ingredientes
• 1 kg de pedaços de frango
• 2 colheres (sopa) de suco de limão
• 2 dentes de alho picados
• 1 pitada de sal
• meia colher (chá) de pimenta-do-reino
• 3 colheres (sopa) de Azeite de Oliva
• 6 xícaras (chá) de água (1,2 L)
• 1 cebola média picada
• 8 unidades de pequi
• 2 colheres (chá) de açafrão
• 2 e meia xícaras (chá) de arroz cru
• 1 sachê de caldo Galinha
• 2 colheres (chá) de AJI-NO-MOTO
• meia xícara (chá) de cheiro-verde picado

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...

COFFEE       SOCIETY
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Modo de preraro
1) Em uma tigela, tempere o frango 
com o suco de limão, o alho, o sal e a 
pimenta, cubra e deixe tomar gosto na 
geladeira por 2 horas.

2) Em uma panela grande, aqueça o Azeite 
em fogo alto e frite o frango por 10 a 
15 minutos, virando de todos os lados e 
regando com 1 xícara (chá) de água, aos 
poucos, para ajudar a cozinhar o frango. 
Junte a cebola e o pequi, e refogue por 2 
minutos. Acrescente o açafrão, o arroz, 
o caldo de galinha, a água restante e o 
AJI-NO-MOTO, e deixe cozinhar em fogo 
baixo por 15 a 20 minutos, repondo a água 
se necessário.

Polvilhe com o cheiro-verde e sirva em 
seguida com salada de agrião.

Ivan Zochio Márcio Freitas

Marilan 1957
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PARA CULTIVAR A PAZ SOCIAL

Galinhada 
com pequi


