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 O anúncio foi feito pelos próprios diretores 
da empresa no Brasil e pelo governador 

João Dória. Geração de emprego e renda é 
prioridade.  Pág. 06

 Estudos comprovam que a famosa “ Luz 
Azul” é altamente prejudicial a retina dos 
olhos. confiram a reportagem que revela 

outros perigos a sua saúde.. Pág. 10

Vamos falar sério sobre o suicídio com 
05 temas importantíssimos. Com certeza 

você conhece alguém que já teve depressão 
ou que já tenha tentado. Neste Mês nossa 
matéria especial sobre este assunto que 

ganha manchetes em uma proporção cada 
vez maior.  Pág. 12

PODER DE REAÇÃO: 
Sindicatos dos aposentados 
lança amplo projeto para os 

idosos e família.

Plano contempla seguro por morte, assistência funeral, assistência para 
medicamentos e com sorteios mensais. Para Maria Emília Padovani, 

Presidente do sindicato, é uma das maiores conquistas desde sua 
implantação e provoca uma nova discussão no modelo de sindicato a 

ser seguido. Pág. 05

PREJUDICIAL:  
Estudos apontam 

que a luz do celular é 
altamente prejudicial a 

você. Saiba porque.

SETEMBRO AMARELO:  
Após a depressão, a 

principal preocupação 
é com a vida e 

consequentemente com o 
combate ao suicídio.

RESERVE A SUA VAGA:  
Nesta edição o nosso passeio é 

no Ody Park de Maringá.

Um passeio deslumbrante pelo melhor parque aquático do Paraná 
e um dos maiores complexos de turismo do sul do Pais. Nossa 

Colunista Cristina de Lucchi nos apresenta as principais atrações 
que poderão ser curtidas no dia 05 de outubro em “tour” da Santo 

Antonio Turismo.. Confira na coluna viagens & Cia.   Pág. 08

GERAÇÃO DE 
EMPREGOS:  

Nestlé anuncia 
investimentos na fábrica 

de Araçatuba e Caçapava. 
Mais de 1 bilhão de reais.
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Pensamento: O tempo é um dos bens 
mais preciosos que temos ao nosso dispor. 
Com ele podemos fazer o que agrada a Deus 
e termos dias proveitosos ou podemos negli-
genciar a Sua vontade e desperdiçar tempo 
tão precioso da nossa vida. Veja bem, se é 
tempo de trabalhar e perdemos tempo dis-
traídos com outras coisas, estamos procrasti-
nando e sendo preguiçosos. Mas se é tempo 
de descansar e conviver, e só pensamos no 
trabalho estamos falhando em supervalori-
zá-lo, pondo-o em lugar da família e do des-
canso, por exemplo.

A Bíblia nos mostra nesta passagem que 
para tudo há um tempo específico, por isso 
priorize o que tem real prioridade e assuma 
a responsabilidade pelo bom uso do seu tem-
po. Não o desperdice com coisas de menor 
valor. Procure se organizar, se disciplinar e 
ter equilíbrio na gestão do tempo. Certamen-
te, você estará mais satisfeito com o seu tem-
po se perceber o presente que Deus oferece 
quando Ele lhe dá um novo dia para viver e 
desfrutar. Aproveite bem o seu tempo hoje:

• Ore e peça ajuda a Deus para conseguir 
gerir melhor o seu tempo.

• Faça uma lista de prioridades e busque 
dedicar tempo a essas coisas importantes 
(tempo a sós com Deus, família, igreja, tra-
balho, estudos e etc).

• Separe um tempo do seu dia para se re-
lacionar com Deus, orando e lendo a Bíblia. 
Não perca este tempo!

• Tenha cuidado com o tempo gasto ex-
cessivamente nas redes sociais, internet, TV 
e outras tecnologias.

• Descubra na Bíblia quais as áreas da 
vida você deverá dedicar mais ou controlar 
melhor o seu tempo.

Oremos: “Oração: Pai, tu és o Senhor do 
tempo. Sabes de todo o passado, dirige o 
meu presente e a Ti pertence o futuro. Me 
perdoa se tenho desperdiçado o meu tempo 
com coisas sem valor. Por favor, me ajuda 
a fazer o melhor que posso no tempo certo. 
Aproveitando sempre as oportunidades de 
te glorificar com a minha vida, amando e 
servindo com o tempo que tenho. Obriga-
da pelo tempo do dia de hoje! Em nome de 
Jesus, Amém!

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal ................... 3402-6000
Hospital das Clinicas .................. 3402-1744
Santa Casa .................................. 3402-5555
Hospital Unimar .......................... 2105-4500
Bombeiros ..............................................193
Samu ...................................................... 192
Policia .................................................... 190
Delegacia da mulher ................... 3433-1133
Defesa civil ............................................ 199
CPFL .......................................... 3417-3744
Grande Marília ......................... 3303-3550
Sorriso de Marília ..................... 3316-8848
AMTU ...................................... 3402-9010
Guerino Seicentos ..................... 3316-1431
Princesa do Norte ..................... 3433-8217
Expresso Adamantina................ 3433-4507
Expresso de Prata ..................... 3432-3212
Terminal Rodoviário................. 3454-8820

FONES UTEIS

Comunidade Evangélica Casa
de Oração Cristo Vivo

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

“Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo 
certo para cada propósito debaixo do céu.” 

Eclesiastes 3:1

O Senado aprovou o texto da MP da Liber-
dade Econômica, que tinha sido assinada pelo 
presidente Jair Bolsonaro no fim de abril e havia 
sido votada pela Câmara. Os senadores retira-
ram do texto o artigo que tratava do trabalho aos 
domingos, mantendo a regra atual sobre o tema, 
mas a MP não precisou ser devolvida aos depu-
tados sob a alegação de que se tratava de “maté-
ria estranha”, o conhecido “jabuti”. A alegação 
evita a necessidade de uma segunda votação na 
Câmara, mas abre um flanco para que outros dis-
positivos da MP que tratam de leis trabalhistas 
acabem derrubados no Judiciário, por mais que a 
legislação trabalhista não deixe de ter forte influ-
ência sobre a liberdade econômica.

Ainda que outros trechos relativos à CLT se-
jam excluídos pela Justiça, o coração da MP per-
manece, agora cristalizado em lei: a Declaração 
de Direitos da Liberdade Econômica e as regras 
que coíbem o chamado “abuso do poder regula-
tório”. São elas que estabelecem um novo marco, 
baseado na confiança e na atuação subsidiária do 
Estado, que permitirá ao empreendedor, espe-
cialmente ao pequeno empresário em atividades 
consideradas de baixo risco, levar adiante seu 
negócio sem a coleção infindável de exigências e 
burocracias que amarravam o funcionamento das 
empresas até então.

Mas a liberdade econômica no Brasil não se 
construirá da noite para o dia, com a sanção de 
uma lei. Do ponto de vista formal, porque ainda 
há pontos do texto que necessitarão de regulação, 
ainda por ser feita. E, do ponto de vista cultural, 
porque há toda uma mentalidade que precisa ser 
mudada, especialmente da parte do poder públi-

co, acostumado a hiper-regulações e à criação 
de todo tipo possível de dificuldades à atividade 
econômica. Não será de todo surpreendente se 
empresários tiverem de ir à Justiça para conse-
guir garantir os direitos previstos pela nova lei, 
diante da insistência de governos e órgãos públi-
cos em exigir algum papel ou alvará, basta veri-
ficar as dificuldades que encontramos para abrir 
uma empresa aqui mesmo em Marília.

O ministério já tem em mente novas micror-
reformas e uma grande reforma administrativa 
que diminua e racionalize a estrutura do Estado 
brasileiro, outra necessidade inadiável e que vem 
na esteira de redução no primeiro escalão que 
começou a ser promovida ainda no governo de 
Michel Temer e ganhou impulso após a eleição 
de Bolsonaro.

A expectativa é a de que com as novas re-
gras de liberdade econômica poderão ser gerados 
3,7 milhões de empregos e aumentar o PIB em 
7%, tudo isso em um período de dez anos. Isto 
porque ficará mais fácil abrir e gerenciar novas 
empresas, criando emprego e renda. A segurança 
jurídica e a facilidade no ambiente de negócios 
são aspectos fundamentais para que o investi-
mento retorne de vez ao país, mas também pre-
cisamos de um Estado muito mais enxuto, que 
gasta menos do que arrecada, e que não onera 
excessivamente o setor produtivo nacional – em 
outras palavras, um país cuja saúde fiscal deixe 
os investidores tranquilos quanto ao destino de 
seu dinheiro. Esses objetivos só serão consegui-
dos com a aprovação de novas reformas, algu-
mas das quais já estão tramitando no Congresso, 
como a previdenciária e a tributária.”

TUDO TEM O SEU TEMPO 
DETERMINADO 

FLASH COM PIMENTA

“A liberdade econômica 
agora contemplada por lei”

“A preocupação com o usuário é tanta que até as placas de orientação praticamente inexistem???



HÁBITO DE CONSUMO:
Seguindo a tendência nacional, 

marilienses buscam cada vez mais 
por descontos e promoções.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

A expressão “brasileiro adora uma pro-
moção” é explicada quando as pesquisas 
apontam que o Brasil está entre os países 
com maior potencial de compras promo-
cionais. 

Isso se comprova quando estudos da 
Kantar Worldpanel, empresa global espe-
cializada em comportamento de consumo, 
aponta que estamos à frente da Argentina, 
Reino Unido, Itália, Holanda, Alemanha, 
Espanha e França. A maioria dos brasilei-
ros declarou que nas ocasiões de compra, as 
promoções são levadas em consideração e o 
preço reduzido é o principal fator de escolha 
por uma loja. 

Segundo especialistas, o hábito de con-
sumo mudou muito ao longo dos anos. No 
início deste ano, diante do cenário econô-
mico desfavorável, boa parte da população 
passou a administrar melhor o orçamento e, 
consequentemente, criar uma relação mais 
saudável com o dinheiro, ou seja, um au-
mento na procura por preços baixos, liqui-
dações e descontos. 

Pensando neste estilo de consumo, alguns 
comerciantes e a própria entidade representa-
tiva dos mesmos busca campanhas promocio-
nais, onde o objetivo é estimular a economia da 
cidade, oferecendo condições favoráveis para 
que a população vá às compras. 

O grande foco é o de que os consumi-
dores precisam valorizar a economia local, 
pois através de uma compra a roda da eco-
nomia gira de maneira positiva. O pais ain-
da vive um momento de difícil e por pouco 
não entrou em uma recessão técnica. Por 
esta razão, houve uma queda acentuada no 

Por que a administração municipal 
não tem interesse e divulgar os 
valores pagos a alguns sites de 
noticia da cidade???

Você acha que as atuais empresas 
de transporte coletivo oferecem 
um bom serviço aos seus usuários 
ou gostaria de ver a volta da 
Empresa Circular de Marília???

Da atual legislatura quais 
os vereadores conseguirão a 
reeleição??? Você votaria em 
algum???

 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.......

 E o MAC, sobe este ano ou vai 
nadar e morrer na praia???

consumo e, em Marília não foi diferente, 
principalmente do mês de maio para cá.

O mês de setembro por si só, é conside-
rado um período fraco para as vendas por 
esta razão, a grande sacada é justamente 
ir de encontro ao consumidor e criar cam-
panhas de liquidação em seus estoques e 
oferecer preços atrativos aos seus consu-
midores, visto que as pesquisas apontam o 
interesse deles por promoções e descontos.

Com as reformas em tramitação no se-
nado e no congresso, a tendência será de um 
aquecimento já a partir de outubro quando 
teremos o dia das crianças. Com a Black 
Friday em novembro e o Natal em dezem-
bro a expectativa é de um final de ano supe-
rior ao ano passado, levando-se em conta a 
chegada do 13º salário e o resgate do fundo 
de garantia e PIS liberados recentemente 
pelo governo.

A Black Friday surgiu nos Estados 
Unidos com o conceito de oferecer 
grandes descontos para diversos pro-
dutos em grandes lojas (físicas e onli-
ne). Nos EUA, a Black Friday também 
acontece na 4ª sexta-feira de novem-
bro, um dia após do feriado de Ação 
de Graças.

Além da Black Friday, surgiram 
outros eventos similares que ajudam a 
movimentar o comércio nos meses do 
final do ano, como a Cyber Monday 
(Segunda-feira Cibernética), onde as 
lojas de comércio eletrônico oferecem 
grandes descontos em compras feitas 
online; e a Gray Thursday (Quinta-fei-
ra Cinza), como é conhecida a quinta-
-feira de Ação de Graças nos Estados 
Unidos, com grandes descontos nas 
principais lojas do país.

O sucesso da Black Friday é enor-
me! As lojas ficam superlotadas e as 
mercadorias se esgotam muito rapida-
mente, por isso formam-se enormes fi-
las às portas das lojas desde as primei-
ras horas da madrugada que antecede ao 
evento.

A Black Friday Brasil surgiu em 
2010, seguindo o mesmo formato da 
Black Friday americana.

Black Friday 2019 será 
dia 29 de novembro



PRIMEIRA PARADA

INOVANDO:
Prefeitura de São Paulo credencia aplicativo “Eu Vô”, conhecido 

como “Uber para Idosos” e um exclusivo só para Mulheres.
A prefeitura de São Paulo aprovou o cre-

denciamento das operações do aplicativo de 
transporte individual “Eu Vô” na cidade. As 
solicitações das corridas são semelhantes às 
de outras ferramentas, como 99, Uber e Ca-
bify, mas os serviços são voltados para aten-
der idosos, pessoas com deficiência ou em 
outras condições de mobilidade reduzida.

A autorização foi publicada nesta terça-
-feira, 27 de agosto de 2019, com deferimen-
to do secretário de Mobilidade e Transportes 
Edson Caram. De acordo com o portal do 
startup, os passageiros são cadastrados e 
classificados de acordo com suas necessida-
des e limitações para o envio dos veículos 
mais adequados.

Os motoristas recebem um treinamento 
especial para atender aos idosos e às pesso-
as com deficiência. Ainda de acordo com o 
portal, é possível os familiares comprarem 
pacotes mensais com créditos de viagens 
para facilitar as chamadas pelos idosos e de-
mais passageiros.

Victória Barboza, uma das fundadoras 
do aplicativo, conversou com o JORNAL 
DO ÔNIBUS DE MARÍLIA sobre o funcio-
namento do aplicativo. Ela contou também 
que uma das preferências é contratar moto-
ristas com 50 anos ou mais, para também 
ajudar pessoas com essa faixa etária que têm 
dificuldade de conseguir um novo emprego.

Victória ainda garantiu que, dependendo 
da viagem, os preços são competitivos aos 
táxis e a categorias mais superiores de apli-
cativos comuns, como “Uber Black”.

A startup foi fundada pelos irmãos Ga-
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“A Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.

Dúvidas mais frequentes entre os 
passageiros ao viajar de ônibus.

Você já pensou nos motivos pelos quais o 
ônibus é um dos meios de transporte mais utili-
zados pelos brasileiros? Se sim, provavelmente 
sabe que a principal razão para isso são as vanta-
gens que ele oferece.

Ser conduzido por motoristas altamente treina-
dos, habituados a dirigir pelas estradas do Brasil afo-
ra nas mais diversas condições, é seguro, confortá-
vel e o melhor: muitas vezes sai mais em conta para 
o seu bolso do que outros tipos de transporte.

Entretanto, algumas pessoas ainda deixam 
de viajar de ônibus por conta das dúvidas acerca 
desse assunto. Por isso, preparamos este artigo 
com as 10 principais incertezas a respeito das via-
gens de ônibus que vão esclarecer de vez todos os 
seus questionamentos. Preparado? Então, afivele 
o cinto de segurança e acompanhe a leitura!

1. Quais documentos são necessários
para viajar de ônibus?

Seja qual for o seu destino, o único título ne-
cessário para embarcar em uma viagem de ôni-
bus é algum documento de identificação com foto 
que seja válido em todo território nacional.

Os principais são: Documento de Identidade 

(RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 
Passaporte e Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS).

2. Como viajar de ônibus com crianças?
Para viajar de ônibus com crianças, alguns 

pontos devem ser observados. O primeiro deles 
é a idade. Crianças de até 5 anos estão isentas 
da cobrança de passagem desde que não ocupem 
um assento (ou seja, se forem no colo, junto do 
responsável). Para crianças a partir dos 6 anos, é 
preciso comprar os bilhetes.

Outro ponto importante é a documentação 
necessária para a viagem. Alguns responsáveis 
acreditam que precisam apresentar apenas a 
cópia da certidão de nascimento da criança. Na 
verdade, de acordo com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, é necessário que o pai, a mãe 
ou outro responsável legal apresente a certidão 
de nascimento original da criança, além de um 
documento que comprove o grau de parentesco 
com ela.

3. Qual é o limite de bagagem permitido
em uma viagem de ônibus?

Nas viagens de ônibus realizadas pela Sari-

torização para operar na cidade, a TPM – 
Transporte para Mulheres.

O deferimento é assinado pelo Secretá-
rio Municipal de Mobilidade e Transportes 
e Presidente do Comitê Municipal de Uso 
do Viário – CMUV, Edson Caram.

A autorização foi publicada em 28 de 
agosto de 2019. Em sua página, a TPM se 
apresenta como uma solução de transportes 
dedicada ao público feminino.

As passageiras também podem agendar 
corridas para os filhos. O aplicativo ainda 
promete atendimento especial para as ido-
sas. Outro diferencial que a plataforma diz 
ter é que os carros são dirigidos apenas por 
mulheres.

Cada vez mais surgem aplicativos para 
públicos específicos. Um dos maiores mo-
tivos de uma maneira geral, segundo os 
desenvolvedores, é que os aplicativos con-
vencionais não atendem plenamente a deter-
minados passageiros.

O próprio TPM surgiu a partir de quei-
xas de mulheres que não se sentiram confor-
táveis com a postura de alguns motoristas 
dos aplicativos mais antigos em operação.

À reportagem, uma das criadoras do 
aplicativo, Victória Barboza, disse que a 
ideia nasceu de uma necessidade da família, 
já que sua mãe sofre de esclerose múltipla e 
tem dificuldade de se deslocar. Além de rea-
lizar o transporte, o motorista também pode 
acompanhar o idoso em atividades médicas, 
de consumo e recreação. O aplicativo diz 
que prefere contratar pessoas a partir de 50 
anos de idade para ser motorista.

briel Abdelnur Barboza e Victória Barbo-
za, a partir de uma necessidade pessoal, 
com pessoas na família tendo limitações de 
locomoção por causa de problemas relacio-
nados à saúde.

Os serviços surgiram na cidade de São 
Carlos, no interior de São Paulo, onde a 
família mora. Além de transportar o pas-

sageiro, o motorista pode acompanhá-lo na 
atividade que vai ser desenvolvida, como fi-
sioterapia, por exemplo. As viagens podem 
ser agendadas ou mesmo pedidas instanta-
neamente.

E não para por aí, A prefeitura também 
credenciou mais um aplicativo de trans-
portes individuais e desta vez, recebeu au-

tur, o peso máximo permitido da bagagem é de 
25kg, com volume máximo de 1m³. Todas as 
malas que se encaixem nessa categoria serão alo-
cadas no bagageiro externo.

Para pequenas mochilas e bolsas transporta-
das no guarda-volumes interno do ônibus, o peso 
máximo permitido é de 5kg.

4. Qual é a antecedência recomendada
para compra de passagens?

Para viagens dentro do estado, a Saritur dis-
ponibiliza a compra dos bilhetes para os seus 
clientes com 30 dias de antecedência à viagem.

Vale frisar que em períodos de feriados pro-
longados, como Natal, Ano Novo, Carnaval e 
outras datas comemorativas do calendário nacio-
nal, a demanda pelos bilhetes aumenta bastante. 
Por isso, sempre considere fazer a compra da 
passagem com antecedência. Assim, você evita 
filas e correrias de última hora, além de evitar o 
risco de não encontrar assentos disponíveis.

5. Como funciona o transporte de animais?
Se você planeja viajar de ônibus acompanha-

do do seu bichinho de estimação, antes deverá 
observar alguns aspectos.

De acordo com a legislação vigente do DER/
MG, animais que — por sua espécie, porte, com-
portamento ou estado de saúde — comprometem 
a comodidade e a segurança do ônibus e dos seus 
passageiros não podem ser transportados em via-
gens intermunicipais.

Entretanto, o transporte de animais domésti-
cos é permitido, mas desde que sejam atendidas 
algumas condições. A primeira delas é consultar 
a empresa a respeito da viabilidade do transpor-
te. Além disso, os animais, com a exceção do 
cão-guia utilizado pelos deficientes visuais, não 
podem ser transportados juntos dos demais pas-
sageiros.

Para algumas viagens será exigida a Guia 
de Trânsito Animal, definida pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para 
viagens intermunicipais, entretanto, será exigido 
apenas um atestado sanitário emitido por algum 
veterinário credenciado.

Por fim, o seu bichinho deverá ser acondicio-
nado em um recipiente seguro, higiênico e con-
fortável, apropriado para transporte, e que seja 
isento de dejetos, água e alimentos.
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PODER DE REAÇÃO:
Sindicatos dos aposentados lança amplo 

projeto de alcance para os idosos e família.

ACONTECE MARÍLIA

Na contramão das últimas notícias en-
volvendo as entidades sindicais nos pós mu-
dança sancionado pelo governo Bolsonaro, 
onde muitos estão até encerrando suas ativi-
dades, o Sindicato Nacional dos Aposenta-
dos e Pensionistas de Marília está lançando 
um projeto que pode em muito auxiliar a 
expansiva população da terceira idade e até 
seus familiares.

O Sindicato que já disponibiliza diversos 
convênios para os seus associados, inclusive 
uma parceria com um Plano de saúde que 
acaba oferecendo assistência medica (con-
sultas) por apenas R$60,00 acaba de lançar 
o “PROJETO VIVER BEM”, que garante 
uma cobertura ampla para todos os associa-
dos ou que venha a renovar a sua assinatura.

BENEFÍCIOS
Garante aos beneficiários do segurado 

titular o pagamento de uma indenização em 
caso de morte natural ou acidental. 

Assistência Funeral com orientações ge-
rais e total cobertura de uma equipe especia-
lizada para cuidar de tudo.

Assistência Residencial para serviços 
emergenciais e a grande novidade que será a 

assistência medicamento com o fornecimen-
to de remédios genéricos gratuitos.

Além disso, o novo benefício fornecerá 
a exclusiva Proteção digital de dados finan-
ceiros e, através da mensalidade do quadro 
associativo concederá o direito de participa-
ção em sorteios mensais pela loteria federal.

O Sindicato dos aposentados ainda pres-
ta orientações jurídicas e tem uma parceria 
importantíssima com o INSS com reuniões 
mensais de avaliação e encaminhamentos.

Para Maria Emília Padovani, Presidente 
do sindicato, é uma das maiores conquistas 
desde sua implantação e provoca uma nova 
discussão no modelo de sindicato a ser se-
guido. “ Sem dúvida, o sindicato hoje sobre-
vive das contribuições, mas, se a gente não 
tiver criatividade e criar vantagens e atrati-
vos para o associado acaba perdendo os mes-
mos. Nós corremos na contramão, e quando 
muitos estão fechando as portas, nossa dire-
toria está cada vez mais oferecendo benefí-
cios para aqueles que se associam”.

Outra Boa notícia, agora as pessoas 
prestes a se aposentar poderão dar entrada 
em sua aposentadoria ou pensão no próprio 
sindicato.

Plano contempla seguro 
por morte, assistência 

funeral, assistência para 
medicamentos e com 

sorteios mensais.

A iniciativa começou pela sede nacional 
em São Paulo com um Posto oficial de aten-
dimento do INSS e o objetivo é instalar o 
posto de atendimento digital do INSS para 
todo Brasil, nas sedes e subsedes do Sindna-
pi e em diversos posto de representação, sen-
do que Marília será uma das contempladas.

Dessa forma, qualquer cidadão brasileiro 
poderá dar entrada no seu pedido de aposen-
tadoria por idade (rural e urbana), aposen-
tadoria por tempo de contribuição, auxílio-
-reclusão, pensão por morte (rural e urbana) 
e salário maternidade.

Na área de entretenimento, o sindicato 
realiza semanalmente a tardes de lazer e or-
ganiza quadrimestralmente excursões para 
colônias em hotéis a beira e mar e estâncias 
turísticas conveniadas. Para este ano, está 
programada o passeio para Praia Grande no 
dia 27 de novembro e já para o próximo ano 
será a vez de desembarcar em Águas de Lin-
dóia no dia 22 de abril. Para maiores infor-
mações sobre as excursões ou como se asso-
ciar para se beneficiar do PROJETO VIVER 
MELHOR com cobertura familiar, basta 
ligar para o telefone (14) 3221-6835, falar 
com a própria presidente, Maria Emília. 

O “PROJETO VIVER BEM”, garante uma 
cobertura ampla para todos os associados 
ou que venha a renovar a sua assinatura.

A VERDADE DO FATO: 
Passaredo comprou MAP Linhas Aéreas e passou a ter 
26 operações diárias em Congonhas incluindo Marília.

No final da semana que passou a 
impren$a patrocinada pela administração 
divulgou amplamente que o Prefeito Daniel 
Alonso Havia conquistado  uma nova opção 
em voôs de Marilia á São Paulo e vice-versa. 
O anuncio teria sido feito em evento promo-
vida por uma construtora e, foi motivo de 
chacota nas redes sociais por parte dos mais 
experientes e renomados jornalistas das ci-
dade devido ao chamado “Fake News” tão 
combatido pela administração, mas, que ul-
timamente começa a ser praticado. 

Na realidade, a Passaredo anunciou 
no dia 21 de agosto a compra de 100% do 
controle societário da MAP Linhas Aéreas, 
num negócio que mira o aeroporto de Con-
gonhas. A informação foi divulgada nos 
principais veiculos de comunicação do Pais 
( Estadão, Exame, Folha-uol e outros )

Com a aquisição, as empresas -que ini-
cialmente manterão suas marcas- passaram 
a ter 26 operações diárias no aeroporto de 
São Paulo automaticamente e sem qualquer 
interferência ou solicitação desse ou da-
quele politico. O valor do negócio não foi 
revelado.

Além dos voos na capital, com a tran-
sação a Passaredo começará a operar novos 

mercados no Norte do país, onde hoje não 
atua, com 13 aeronaves modelo ATR.

Na distribuição dos slots (horários de 
pousos e decolagens) da Avianca em Con-
gonhas, a Passaredo ficou com 14 e a MAP, 
com 12. A Azul ficou com 15 -acrescentan-
do os slots que a Azul já possuía, a compa-
nhia aérea tem hoje 41 slots, mesmo número 
que a Avianca possuia no aeroporto. 

De acordo com José Luiz Felício Filho, 
presidente da Passaredo, que tem sede em 
Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), 
e da MAP, baseada em Manaus, o fato de 
as duas aéreas utilizarem o mesmo tipo de 

avião, ATR, também foi um fator importan-
te para a concretização do negócio.

“A operação na capital paulista deu essa 
sinergia bacana, o espírito das companhias é 
muito alinhado. [Ter mesmo tipo de avião] 
Fez muito sentido nesse momento, ter uma 
frota padronizada”, disse. A negociação du-
rou cerca de dez dias, segundo ele.

Das 13 aeronaves, 10 estão em opera-
ção e 3 devem chegar em 45 dias. As duas 
companhias atendem 28 destinos atualmen-
te, mas a previsão é fechar o ano com 37 
locais. Não havia sobreposição de destinos, 
ou seja, elas não eram concorrentes em ne-

nhum aeroporto..
A previsão é que uma nova aeronave 

seja incorporada à frota até o fim do ano e, 
para 2020, o empresário disse que deve re-
forçar a operação na região Norte. “Existe 
uma carência na Amazônia legal como um 
todo”, disse.

O empresário afirmou que sempre teve 
interesse pela região Norte, mas havia difi-
culdade logística para a expansão.

A passaredo prevê iniciar os voos em 
congonhas em 26 de outubro. A “operação 
São Paulo- Congonhas”, conforme deno-
minou Felicio, objetivará oferecer aos seus 
passageiros a comodidade de ir e voltar para 
capital no mesmo dia. As praças já con-
templadas na negociação foram Araçatuba, 
Bauru e Marília no Estado de São Paulo, 
sendo que existe ainda destinos previstos 
para Uberaba e Ipatinga ( MG), Dourados ( 
MS) e Ponta Grossa ( PR ). 

Portanto, não houve nenhuma conquista 
política de quem quer que seja, mas, sim, 
um campo maior de atuação por parte de 
uma empresa graças a  iniciativa do pro-
prietário da Passaredo. Na verdade, ganha a 
cidade, sua população e classe empresarial, 
mas, sem politicalha....ainda bem.
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Enquanto Marília vive o dilema da im-
plantação ou não, a Guarda Municipal de 
São Carlos recebeu do prefeito Airton Gar-
cia e do secretário de Segurança Pública e 
Defesa Social, Samir Gardini, mais 40 co-
letes de proteção balísticos.

A troca dos equipamentos começou 
ano passado quando foram adquiridos 120 
coletes e finalizada agora com a troca de 
outros 40. Os coletes balísticossão produ-
tos controlados, com prazo de validade de 
no máximo 5 anos.

“Ano passado realizamos a troca de 
120 coletes que já estavam com o prazo de 
validade vencido. Esses 40 que trocamos 
agora estavam dentro do prazo, por isso 
esperamos para fazer a substituição. Cada 
Guarda tem seu colete, ninguém precisa 
fazer revezamento já que o equipamento 
é de uso individual. Manter coletes venci-
dos representa um risco à integridade dos 
agentes”, afirmou Samir Gardini, secretá-
rio de Segurança Pública afirmando que a 
Prefeitura já está viabilizando a compra de 

Nestlé anuncia investimento bilionário 
em fábricas de Araçatuba e Caçapava.

O Governo do Estado confirmou que a 
Nestlé fará investimentos de R$ 1 bilhão em 
São Paulo ao longo dos próximos três anos.

Além do investimento em novas linhas 
nas fábricas de Caçapava e Araçatuba, a 
multinacional alimentícia firmará parceria 
com a Investe São Paulo (Agência Paulista 
de Promoção de Investimentos e Competi-
tividade) para formação profissional de jo-
vens e aceleração de startups, entre outras 
iniciativas. 

“É com muita satisfação que recebemos 
a confirmação de mais um grande investi-
mento na indústria de São Paulo. A geração 
de emprego e renda é prioridade em nosso 
governo e trabalhamos ininterruptamente 
para que a economia paulista continue for-
te para ajudar o Brasil a crescer”, afirmou o 
Governador João Doria.

A relação de São Paulo com a Nestlé 
é quase centenária. A primeira fábrica da 
empresa no Brasil foi instalada na cidade 
de Araras, há 98 anos. Desde 2014, os in-
vestimentos da multinacional em território 

importância na nossa história, abrigou 
nossa primeira fábrica e nossa sede. Que-
remos continuar a seguir essa jornada de 
sucesso, crescimento e investimentos”, 
declarou o presidente da Nestlé Brasil, 
Marcelo Melchior.

Outra novidade é o acordo entre a Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico e 
a Nestlé para atuação conjunta no desen-
volvimento de projetos que ampliem a ca-
pacitação profissional de jovens. A parceria 
pretende potencializar iniciativas correlatas 
já desenvolvidas pelo Governo do Estado e 
pela multinacional.

Em 2019, o Governo de São Paulo lan-
çou o Programa Minha Chance, ministrado 
por professores do Centro Paula Souza e que 
oferece cursos de qualificação profissional 
de acordo com as demandas das empresas 
e do mercado de trabalho. Já a Nestlé de-
senvolve no Brasil, desde 2017, ao lado de 
outras empresas, o programa Aliança pelos 
Jovens, também com o objetivo de aumen-
tar a empregabilidade juvenil.

paulista somam R$ 2 bilhões, com quatro 
novas fábricas nas cidades de Ribeirão Pre-
to, Caçapava (2) e Marília. Atualmente, a 
Nestlé tem dez unidades industriais e seis 

centros de distribuição em território paulis-
ta, gerando 12 mil empregos diretos e 100 
mil indiretos.

“O Estado de São Paulo tem grande 

Guarda municipal de São 
Carlos recebe mais 40 novos 

coletes à prova de balas.

revólveres para em 2019 armar a GM.
O prefeito Airton Garcia agradeceu o 

trabalho desenvolvido pela Guarda Muni-
cipal e disse que a Prefeitura tem que sem-
pre oferecer boas condições de trabalho 
aos agentes começando pelos equipamen-
tos. “O trabalho da Guarda é muito impor-
tante e os integrantes precisam de seguran-
ça para desempenhar bem as suas funções. 
A nossa Guarda Municipal tem que sem-
pre estar preparada para reagir, dentro da 
legalidade. Vamos continuar equipando e 
estruturando cada vez mais a corporação”, 
garantiu o prefeito.

“Os profissionais que não tiveram os 
coletes substituídos ano passado já que o 
prazo de validade somente vencia agora, 
estão recebendo hoje novos e modernos 
equipamentos. O colete faz parte do uni-
forme do guarda municipal”, disse Michael 
Yabuki, comandante da GM.

Em 2018 a Prefeitura investiu R$ 70 
mil para aquisição dos coletes balísticos, 
via processo licitatório.

Após a apresentação oficial da segun-
da etapa do Projeto Recicla Bauru ocorri-
da recentemente com as presenças do Pre-
feito Gazzetta, a chefe de Gabinete, Majô 
Jandreice e a secretaria interina do Meio 
Ambiente, Keila Venturelli de Souza, a 
ordem agora é arregaças as mangas (não 
confundir com Marília) e colocar as mãos 
no lixo reciclável. 

Essa segunda etapa será realizada na 
região dos núcleos Mary Dota, Beija-
-Flor e Nobugi Nagasawa (Bauru 2000) e 
consiste na conscientização da população 
sobre a importância da separação do lixo 
reciclado do lixo orgânico, evitando assim 
que os reciclados sejam enviados para o 
aterro sanitário. 

“Durante um mês a Coopeco fez a coleta 
do material orgânico no Mary Dota e cons-
tatou que 40% do volume eram compostos 
por material reciclável. Foram 29 tonela-
das e, deste total, mais de 11 toneladas era 
de material com potencial de reciclagem, 
como plástico, vidro, papel e outros. Diante 

Recicla Bauru inicia segunda 
etapa do projeto.

de um montante tão grande que ainda não é 
separado pela população e vai para o aterro 
sanitário”, informa a representante da Coo-
perativa, Gisele Moretti. 

No dia 14 de setembro os cooperados 
da Coopeco e alunos da Unesp irão per-
correr os imóveis dessa região entregando 
panfletos educativos, imãs e sacos azuis 
para a coleta dos reciclados que será feito 
nos dias 21 e 24 de setembro. 

Essa ação tem por objetivo habituar a 
população à separação de resíduos e dis-
posição adequada de materiais recicláveis 
em suas residências, aumentar a captação 
de materiais recicláveis em prol da so-
brevivência das cooperativas da cidade 
e fidelizar os munícipes para entregar os 
materiais recicláveis aos cooperados. 

São parceiros da Prefeitura Municipal 
e da Coopeco, no Projeto Recicla Bauru 
a ASCAM, EMDURB, Unesp, Lotus Jr, 
Enactus Unesp Bauru, Ecovita, Bauru 
Painéis, Tilibra, Reciclar, Kaper Bauru e 
Confiança Supermercados.
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Conheça 20 profissões do futuro 
que você deve investir hoje.

Dicas sobre Direitos do 
Trabalhador - Parte 11

1-) O empregador pode tirar o em-
pregado do cargo de confiança e, con-
sequentemente este passar a ganhar me-
nos?

Sim. O fato de o empregador remover 
o empregado do cargo de confiança não é 
considerada alteração do contrato de tra-
balho, pois faz parte dos poderes do em-
pregador escolher os empregados para 
gerenciar a empresa.

Parágrafo único – Não se considera 
alteração unilateral a determinação do 
empregador para que o respectivo em-
pregado reverta ao cargo efetivo, ante-
riormente ocupado, deixando o exercício 
de função de confiança. Artigo 468, pará-
grafo único, CLT.

2-) O empregado pode ser transferi-
do, mesmo que não queira?

Primeiro, só é considerada transfe-
rência, aquela que acarreta mudança de 
domicílio do Empregado.

A princípio, se o empregado não qui-
ser, ele não pode ser transferido.

No entanto, há alguns casos em que a 
transferência é permitida, veja:

Empregados que estejam exercendo 
cargo de confiança podem ser transferi-
dos quando houver real necessidade do 
serviço;

Quando ocorrer a extinção do esta-
belecimento, o empregado exercente de 
qualquer cargo pode ser transferido.

Art. 469 – Ao empregador é vedado 

transferir o empregado, sem a sua anu-
ência, para localidade diversa da que re-
sultar do contrato, não se considerando 
transferência a que não acarretar neces-
sariamente a mudança do seu domicílio. 
§ 1º – Não estão compreendidos na proi-
bição deste artigo: os empregados que 
exerçam cargo de confiança e aqueles 
cujos contratos tenham como condição, 
implícita ou explícita, a transferência, 
quando esta decorra de real necessidade 
de serviço. § 2º – É licita a transferência 
quando ocorrer extinção do estabeleci-
mento em que trabalhar o empregado. 
Artigo 469, § 1º, § 2º, CLT.

3-) Caso o empregado venha a ser 
transferido por real necessidade de ser-
viço, ele receberá um salário maior?

Sim. Nesse caso, o empregado terá 
direito a receber um adicional de 25% 
em relação ao salário que recebia na ou-
tra localidade, enquanto durar essa situ-
ação de transferência.

§ 3º – Em caso de necessidade de 
serviço o empregador poderá transferir 
o empregado para localidade diversa da 
que resultar do contrato, não obstante as 
restrições do artigo anterior, mas, nesse 
caso, ficará obrigado a um pagamento 
suplementar, nunca inferior a 25% (vin-
te e cinco por cento) dos salários que o 
empregado percebia naquela localida-
de, enquanto durar essa situação Artigo 
469, § 3º, CLT.

Aqui a gente descomplica tudo 
sobre o Direito do trabalho com 

dicas rápidas para você.

Se você é leitor (a) assíduo (a) do JORNAL 
DO ÔNIBUS de MARÍLIA, na edição passada 
pôde conferir uma lista das profissões que serão 
extintas até no máximo em 20130 e ainda des-
cobrir quais são as ocupações profissionais que 
estão ameaçadas por robôs e outras tecnologias. 
Nesta edição, invertemos o foco e você vai con-
ferir como enfrentar esta difícil guerra do futuro 
pelo emprego.

 Apostar em uma carreira só porque “todo 
mundo faz” não é garantia de emprego e isto só 
faz aumentar a concorrência. Por isto, é impor-
tante que você fique de olho nas tendências, ou 
seja, no que está em alta para analisar as opor-
tunidades e direcionar a sua profissão para o ca-
minho certo.

Existem dois tipos de pessoas: a que ainda 
está em dúvida de qual carreira seguir e a que já 
possui uma carreira e quer se atualizar sobre as 
mudanças do mercado de trabalho. Para ajudar 
em ambos os casos, listamos quais serão as áreas 
que irão se dar bem no futuro. Confira:

1-) Advogado Tributário:
É o advogado que atua com questões de car-

ga tributária e legislação. Ele tem e terá cada vez 
mais papel estratégico nas empresas.

Para você se tornar este profissional é neces-
sário cursar a Faculdade de Direito e se especia-
lizar em Direito Tributário, Economia e Ciências 
Contábeis.

2-) Profissional de Marketing Digital:
Esta profissão já é requisitada atualmente, 

pois tem foco em vendas e posicionamento da 
marca no meio digital. Dadas as previsões que 
projetam uma maior interação com o online, a 
expertise deste profissional será necessária para 
que as empresas possam se adequar e acompa-
nhar as mudanças do mercado.

Para se tornar um profissional de Marketing 
Digital é preciso cursar a Faculdade de Adminis-
tração e se especializar em Marketing Digital.

3-) Coordenador de Desenvolvimento
da Força de Trabalho:

Alia conhecimentos em administração, ges-
tão de pessoas, psicologia, atuando com foco 
na educação continuada do quadro funcional da 
uma empresa.

A formação desejada é graduação em Gestão 
de Recursos Humanos.

4-) Advogado Digital:
Profissional responsável por trabalhar na 

aplicação da lei em crimes cibernéticos. São in-
dicadas a formação em Direito e pós-graduação 
em direito digital e compliance.

A internet abriu portas para o surgimento de 
diversos crimes digitais como o cyberbullying, 
roubo de informações e uso indevido de imagens, 
por isto, que este cargo está e estará em alta.

5-) Designer Gráfico:
Profissional que desenvolve peças de design 

e comunicação visual. Este pode trabalhar de for-
ma autônoma, em agências de publicidade e em 
empresas nas áreas de comunicação e marketing.

Para se tornar um Designer Gráfico é preciso 
ter conhecimentos culturais e saber interpretar os 
briefings de informações dos clientes.

6-) Gestor Financeiro:
Este profissional ainda é e será por muito 

tempo necessário nas pequenas e grandes em-
presas, para que estas consigam se desenvolver 
e administrar o seu dinheiro de forma eficiente. 
Contudo, por mais que existam sistemas que re-
alizam cálculos melhor que humanos, essa po-

sição ainda compreende decisões que máquinas 
não conseguem fazer.

7-) Gestor de Treinamento de Varejo:
É responsável pelo padrão de atendimento 

ao consumidor em redes de varejo e pela capa-
citação dos funcionários que aplicam as técnicas 
de merchandising. A formação recomendada é o 
curso de Administração.

8-) Coaching:
Devido a grande busca do ser humano pelo 

controle total dos setores da sua vida, o coaching 
será uma profissão com grande potencial no fu-
turo. Este profissional servirá para oferecer ajuda 
especializada com foco em resultados a curto, 
médio e longo prazo, tanto para a vida pessoal 
quanto profissional.

9-) Representante/Gerente de Vendas:
Representante/Gerente de vendas faz a pros-

pecção de potenciais clientes, gera ações promo-
cionais e demanda, desenvolve a força de ven-
das, acompanha performance, elabora planos de 
visitas, realiza análise de concorrentes, estudo de 
mercado, levantamento de resultados de vendas, 
entre outras atividades.

Para se tornar este tipo de profissional é pre-
ciso ter formação e especialização em negócios, 
comercial ou negociação.

10-) Advogado Contencioso Legal:
Profissional que atua no contencioso e que 

cuida da parte processual, ou seja, cuida de todo 
o âmbito da esfera judiciária com o intuito de so-
lucionar conflito.

O perfil da vaga exige capacidade estraté-
gica e de gestão. Pode atuar em escritórios de 
advocacia, mas também em funções importan-
tes nas empresas.

Por vivermos um momento de crise, a ten-
dência é aumentar a quantidade de litígios. Isto 
faz com que cresça a demanda pelo judiciário, o 
que resulta em muito para profissionais da esfera 
contenciosa.

11-) Especialista em E-commerce:
Um modelo de negócio que está em alta é o 

e-commerce e a tendência é só aumentar. Mas, 
com tantas lojas virtuais concorrendo na internet, 
será fundamental se destacar cada vez mais para 
chamar a atenção dos clientes. Por isso, o profis-
sional dedicado em e-commerce terá um longo 
tempo de vida no mercado.

12-) Gestor de Ecorrelações:
Esta profissão exige conhecimento técnico 

ambiental e domínio em comunicação. Sua aten-
ção é no controle socioambiental e na qualidade 
de vida.

A formação recomendada para esta área é 
graduação em Engenharia, Administração, Eco-
nomia ou Ecologia, com especialização em Bio-
logia.

13-) Creators:
Já ouvir falar de “Digital Influencers?”. Es-

ses profissionais estão em alta e prometem per-
manecer no futuro. São pessoas que vivem para 
produzir conteúdo à internet.

14-) Gestor de Operações e Logística:
O cenário está favorável e garantindo novos 

espaços para estes profissionais, já que estão cres-
cendo os investimentos em infraestrutura, como a 
construção de portos, aeroportos e rodovias.

Para se tornar um Gestor de Operações e lo-
gística é necessário se graduar em Engenharia, 
Administração, Economia ou Comércio Exterior.

15-) Bioinformacionista:
Entre as profissões do futuro, a bioinforma-

ção será muito requisitada, pois a sua principal 
atividade consiste em criar mapeamentos gené-
ticos para a prevenção de epidemias e doenças.

Ela levará informações preciosas para o desen-
volvimento de medicamentos e técnicas clínicas.

16-) Gerente de Parcerias e Canais:
Este profissional cria as estratégias para atin-

gir as metas de produtos e serviços.
O perfil desta área deve ser: capacidade de 

encontrar novos parceiros comerciais através da 
análise do perfil de empresas e avaliação de ni-
chos de mercado.

17-) Analista de Big Data:
Profissional que analisa todas as informações 

vindas de um sistema que circula na internet e 
que pode interferir em uma empresa/negócio.

18-) Conselheiro de Aposentadoria:
A missão deste cargo é ajudar no planeja-

mento da aposentadoria, dos pontos de vista fi-
nanceiro, ocupacional e de plano de saúde.

Para exercê-lo é necessário ter conhecimentos 
em Administração, Contabilidade e Economia.
19-) Programadores de Entretenimento Pessoal:

Esses programadores têm por objetivo ser 
consultores, ou seja, ajudar seus clientes na es-
colha de séries, shows, restaurantes e tudo o que 
esteja ligado ao entretenimento e lazer.

Isto acontece por meio de um mapeamen-
to focado em buscas e hábitos. Empresas como 
Amazon, Facebook e Google já possuem pessoas 
especializadas nisto e a projeção é que até 2030 
muitas outras companhias se adequem a este tipo 
de serviço.

20-) Business Partner Sênior:
É a área de Recursos Humanos dentro do 

negócio, que atua como guardião das políticas e 
assegura conformidade dos processos em temas 
de desenvolvimento de carreira, reconhecimento 
e recompensa.

Este profissional é influenciador de liderança 
para as decisões estratégicas com relação às pes-
soas e as melhores práticas de RH.

O motivo da alta desta profissão é que as 
empresas voltaram a reconhecer que este cargo 
é essencial para garantir as melhores estratégias 
por meio da gestão de pessoas.
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INESQUECÍVEL: Ody Park- Maringá, a 
sua diversão começa aqui.

Com a proximidade do verão e altas 
temperaturas já previstas para o inicio desta 
primavera, nada melhor que um delicioso 
banho de piscina para refrescar. O melhor 
ainda, é se este banho for realizado em um 
ambiente agradável, familiar e divertido.

A visita desta edição é na cidade de Ma-
ringá- PR, mais precisamente no Ody Park 
Aquático Resort Hotel, considerado o me-
lhor parque aquático do estado do Paraná e 
um dos maiores complexos de turismo do 
sul do Brasil. 

Fundado em setembro de 2005, o Ody 
Park registra um recorde de público a cada 
ano oferecendo aos seus visitantes uma 
mega estrutura com área de 200 mil metros 
quadrados. A estrutura foi construída à 20 
quilômetros na PR-317 sentido Igaraçu, 300 
quilômetros de Marília com um tempo de 
viagem em torno de 04 horas.

Toboáguas, Tobobóias, Bar Aquático, 
Rio Lento, chalés, restaurantes, quiosques, 
Piscina de Ondas Tsunami de até 3m de al-
tura, considerada a maior do Brasil! 

E ainda muito mais oferecendo tranqui-
lidade, diversão e muita emoção a turistas 
de todas as idades que acabam atraindo fa-
mílias e grupos de amigos para se delicia-
rem principalmente nos finais de semana. 
Como um atrativo importante, as piscinas 
do Ody são minerais, atestadas pelo Institu-
to de Tecnologia do Paraná.

Alem de muita diversão e emoção você 
ainda pode passar momentos de descanso, 

Cristina De Lucchi
Jornalista, Apresentadora 

nos ofurôs, no spa, sauna para relaxar e cur-
tir nesse verdadeiro paraíso!

Para os baixinhos, uma linda piscina 
com uma área de 300m², que possui muitos 
brinquedos aquáticos e água aquecida.

Além de muita diversão para os baixi-
nhos, alia conforto e comodidade para os 
pais, que podem aproveitar para acompanhar 
seus filhos de pertinho sem perde-lós de vis-
ta. Sem contar também com as lanchonetes 
que se encontram ao lado da piscina infantil 
e que enquanto os baixinhos de divertem, os 
pais podem apreciar as diversas variadade 
de lanches, porções, bebidas e etc...

Já o Toboágua é pensado para toda a fa-
mília, é super emocionante e conta com uma 
descida eletrizante.

O Ody Park Aquático com certeza é o 
lugar ideal para passar as melhores horas 
de lazer com seus amigos, família ou aque-
la pessoa especial. Venha viver momentos 
inesquecíveis!

A SANTO ANTONIO TURISMO, uma 
das mais conceituadas empresas de turismo 
do interior paulista atendendo a pedidos es-
tará realizando um tour pela Ody park no 
próximo dia 05 de outubro. A reportagem 
do JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA 
estará presente para registrar cada momen-
to. Se Você deseja desfrutar deste passeio, 
não perca tempo e reserve já o seu lugar, 
pois são limitados. Entre em contato com 
o pessoal e reserve UM DIA ESPECIAL 
PARA VOCÊ no ODY PARK. 

Até a próxima pessoal, quando trarei no-
vidades sensacionais para vocês. Um abraço 
e a gente se encontra na próxima edição.
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VITRINE

“Éramos Seis”: conheça o superelenco 
da nova novela das 6 da Globo.

Escrita por Ângela Chaves com direção 
artística de Carlos Araújo, a trama é base-
ada na novela original escrita por Silvio de 
Abreu e Rubens Ewald Filho, remake de 
uma campeã de audiência exibida em 1994 
no SBT.

Uma saga familiar contada a partir da 
figura materna e que atravessa três décadas. 
Éramos Seis é a nova novela das 6 que subs-
tituirá nos próximos dia a atual Órfãos da 
Terra. Escrita por Ângela Chaves com di-
reção artística de Carlos Araújo, a trama é 
baseada na novela original escrita por Silvio 
de Abreu e Rubens Ewald Filho. A história 
começa em 1920 e vai até 1940, contando 
a luta de Lola (Gloria Pires) para manter os 
integrantes do clã Lemos unidos frente às 
dificuldades econômicas que atravessam.

Além de Gloria Pires, outros grandes 
nomes da dramaturgia - como Susana Viei-
ra, Cássio Gabus Mendes e Antônio Calloni 
- estão no elenco da nova novela das 6. Veja 
quem são:

LOLA E SUA FAMÍLIA
Gloria Pires (Lola): Lola é o apelido 

de Eleonora Lemos, a amorosa mãe de 
Carlos (Xande Valois/Danilo Mesquita), 
Alfredo (Pedro Sol/Nicolas Prattes), Juli-
nho (Davi de Oliveira/André Luiz Fram-
bach) e Isabel (Maju Lima/Giullia Busca-
cio). Casada com Júlio (Antônio Calloni), 
tem como orgulho da vida a casa onde 
mora com a família, comprada através de 
um financiamento.

Antônio Calloni (Júlio): marido de Lola, 
ele tem dificuldade em demonstrar o amor 
que sente pelos filhos. Vendedor em uma loja 
de tecidos, tem a ambição de um dia ser rico.

OS FILHOS DE LOLA
Na primeira fase da novela, os filhos de 

Lola e Julio serão interpretados por Xande 
Valois (Carlos), Pedro Sol (Alfredo) , Davi 
de Oliveira (Julinho) e Maju Lima (Isabela).

A partir da segunda fase, entram em cena:
Danilo Mesquita (Carlos), Nicolas Prat-

tes (Alfredo), André Luiz Frambach (Juli-
nho), Giullia Buscacio (Isabel) e mais um 
grande elenco como Suzana Vieira e Cássio 
Gabus Mendes. 

Novo trailer de ‘Exterminador do 
Futuro: Destino Sombrio’ é divulgado e 
filme tem estreia prevista para o dia 31 

de outubro no Brasil.

A Fox Film divulgou o segundo trai-
ler de ‘Exterminador do Futuro: Destino 
Sombrio’. Nesse vídeo, temos mais de-
talhes da história e do retorno de rostos 
conhecidos como Sarah Connor (Lin-
da Hamilton) e o Exterminador (Arnold 
Schwazenegger). Para assistir o trailler, 
basta acessar o site do www.jornaldoni-
busmarilia.com.

O longa tem a direção de Tim Miller, 
responsável por filmes como Deadpool e o 
live-action de Sonic. A estreia está prevista 
para o dia 31 de outubro no Brasil. James 
Cameron, diretor de ‘Avatar’ e ‘Titanic’, re-
torna como produtor.

‘Exterminador do Futuro: Destino Som-

brio’ é uma continuação direta de ‘O Ex-
terminador do Futuro 2’. O longa ignora as 
sequências e continua a história da luta entre 
Sarah Connor e a Skynet pelo destino da hu-
manidade.

“27 anos após os eventos de O Extermi-
nador do Futuro 2: O Julgamento Final, um 
novo e modificado Exterminador de metal 
líquido (Gabriel Luna) é enviado do futuro 
pela Skynet para exterminar Dani Ramos 
(Natalia Reyes), uma híbrida de ciborgue 
com humana (Mackenzie Davis) e seus 
amigos. Sarah Connor (Linda Hamilton) vai 
a seu auxílio, assim como o Exterminador 
original (Arnold Schwarzenegger), em uma 
luta pelo futuro”.

Sertaneja Simone revela ter data 
definida para ter o próximo filho.

A cantora Simone, que faz dupla com 
Simaria, surpreendeu seus fãs na tarde desta 
sexta-feira (30) ao falar sobre os planos de 
aumentar a família.

Quem acompanha a sertaneja sabe que 
ela já vem há algum tempo falando sobre 
engravidar e atualmente, passando uma 
temporada nos Estados Unidos, ela usou 
as redes sociais para falar sobre o próximo 
herdeiro.

“Outra coisinha que eu quero falar com 
vocês. Eu não estou grávida, tá? Eu quero 
muito ter outro filho e agora eu decidi. Mas 
agora não, porque tudo tem que ser progra-
mado. Por que que tem que ser programa-
do? Porque se eu engravidar agora, ele iria 
nascer em junho. Se nascer em junho, com-
plica porque é um mês especial para meu 
trabalho, as festas juninas. Então eu sempre 

faço essa programação para não cair nesse 
período de festas”, disse ela.

Simone também revelou que já tem uma 
data para começar a ‘treinar’ a gravidez. 
“Estou pensando eu em começar a treinar 
esse próximo bebê em novembro ou dezem-
bro (risos)”.

A cantora é casada com empresário 
Kaká Diniz e eles são pais de Henry, de 
cinco aninhos. Kaká que fez aniversário no 
final de agosto deixou escapar que o casal 
está praticamente se mudando para as terras 
do tio sam : ““Obrigado, gente! É uma sa-
tisfação. Esse é o meu primeiro aniversário 
que passo aqui. Simone também e Henry 
já teve dois. Aqui vai ser a minha casa, se 
Deus quiser, até ano que vem Orlando será 
a nossa casa. Se Deus quiser”, falou em gra-
vação nos stories de Simone.



Entenda como a luz azul emitida pela 
tela do seu celular afeta sua vida.

DESTAK
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Não importa a cor da imagem, a inten-
sidade do brilho, saturação e tudo mais. A 
luz que sai das telas - seja do seu computa-
dor ou do smartphone - é conhecida sempre 
como “luz azul”. A gente aprendeu na es-
cola: a luz é formada por espectros de infi-
nitas cores. A chamada “luz azul” é só um 
intervalo visível da luz que nossos olhos 
enxergam.

O ser humano está exposto à luz azul 
desde sempre, afinal o Sol é uma das princi-
pais fontes dela. Mas o que chama atenção e 
até preocupa é que mais recentemente nos-
sos olhos estão cada vez mais pregados em 
fontes artificiais dessa luz azul; as telas! E 
isso não é muito interessante…

Alguns estudos com animais apontam 
que a luz azul dos LEDs foi capaz de cau-
sar danos nas células da retina. A exposição 
exagerada provocou perda de células fotor-
receptoras em macacos. E, pior: em ratos de 
laboratório, a iluminação LED foi prejudi-
cial aos olhos até mesmo em níveis de ex-
posição normais. Pouco se sabe ainda sobre 
os efeitos sobre nós, seres humanos. Mas 
pesquisadores da Universidade de Toledo, 
nos Estados Unidos, publicaram um estudo 

Além de nos permitir enxergar, a expo-
sição à luz regula nosso relógio biológico. 
Hoje em dia, muita gente reclama de difi-
culdade de dormir e mal sabe que esse pro-
blema pode estar diretamente ligado ao uso 
do celular; mais especificamente à luz azul 
emitida pela tela do aparelho. Isso mesmo, a 
luz azul é capaz de bloquear a produção da 
melatonina pelo organismo, o hormônio do 
sono. Durante o dia, tudo bem, a luz até nos 
ajuda a ficar acordados. Mas o uso durante 
a noite pode fazer com que o usuário perca 
o sono ou ainda durma mais leve e sem o 
devido descanso.

A preocupação com a luz azul não é 
motivo para desespero de ninguém. Até 
porque, além dos problemas com o sono, 
nada é certo. Mas é bom estar sempre alerta. 
Exageros não são bons, nunca. Para garantir 
uma noite de sono melhor, principalmente 
para aqueles que não conseguem desgrudar 
do telefone até na hora de ir pra cama, mui-
tos aparelhos já trazem a função de ativar 
um filtro que impede a emissão da luz azul 
de forma nativa. Se não for o caso do seu 
Smartphone, já existe alguns aplicativos que 
oferecem a mesma função.

Como recuperar mensagens 
no WhatsApp que foram 
‘apagadas para todos’.

Você já recebeu uma mensagem no 
WhatsApp, mas na hora de abrir o apli-
cativo a mensagem havia sido apagada? 
Saiba que, ao menos no Android, existe 
uma forma de recuperar este conteúdo 
em casos como esse.

Para isso, você precisa de um aplica-
tivo específico. Uma opção se chama WA 
Delete for Everyone. Entre no Google 
Play, procure por ele, ou acesse link que 
acompanha este vídeo, e realize o downlo-
ad. Quando terminar, abra o app.

Em sua primeira execução, o aplicati-
vo apresentará um pequeno termo de uso. 
Dê um toque em “Concorde e continue” 
e prossiga com a explicação de como ele 
funciona. Então ele pedirá a permissão 
necessária para ele funcionar ao tocar 

dizendo que, sim, a exposição crônica à luz 
azul pode aumentar o risco de desenvolvi-
mento de degeneração macular e outros pro-
blemas relacionados à visão.

Curioso é que esses danos variam de 

acordo com o horário. A intensidade dos 
efeitos nocivos é de três a quatro vezes 
maior durante a noite do que durante o dia 
- isso explica porque o Sol nunca foi assim 
tão vilão nessa história.

em “Ativar permissão”. Você verá todos 
os apps com acesso às suas notificações. 
Ative a chavinha relacionada ao app e 
pressione “Permitir”.

Agora que a configuração já está fei-
ta, volte para a tela do aplicativo e dê um 
toque em “Continuar”. Com tudo pronto, 
o WA Delete for Everyone irá exibir uma 
notificação sempre que alguém apagar 
uma mensagem. Basta abri-lo para confe-
rir o conteúdo das mensagens apagadas.

O aplicativo é útil, mas tem poder 
limitado. Ele só consegue acesso às 
mensagens que ficarem presas em suas 
notificações. Não é possível recuperar 
as mensagens que forem apagadas en-
quanto a janela de conversa está aber-
ta, por exemplo.
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Aparelhos que marcaram época e revolucionaram 
a indústria fonográfica ganham exibição em 
comemoração aos 40 anos de sua estreia.

O Walkman TPS-L2, da Sony, comple-
tou 40 anos em julho e recebeu a devida 
homenagem. Para comemorar seu legado, 
a Sony realizou uma exposição em Tóquio 
chamada “Walkman in the Park”, no Ginza 
Sony Park, novo espaço público da gigante 
japonesa. O local pertencia ao icônico pré-
dio da empresa, demolido recentemente; ou-
tro prédio da Sony será construído no local, 
ano que vem.

No evento, diversos produtos da Sony 
foram exibidos ao público. A experiência 
consistia em fazer as pessoas relembrarem 
os bons momentos que vivenciaram na épo-
ca dos Walkmans, mostrar aos mais jovens 
como eram os produtos antigos e o motivo da 
marca ter se mantido por tantos anos como 
líder de venda no mundo todo. Na exposição, 
era possível ouvir músicas em fitas cassetes 
por meio de fones de plástico enquanto se lia 
declarações de indivíduos relatando como o 
aparelho teve influência direta em suas vidas.

Lançamento
O Walkman foi desenvolvido a partir de 

um desejo de Masaru Ibuka, um dos funda-
dores da Sony. Ele queria ouvir suas músi-
cas preferidas com fones de ouvido durante 
as viagens de negócio. Devido à necessida-
de que tinha, reuniu um grupo para desen-
volver um aparelho com entradas para fone 
de ouvido estéreo que pudesse reproduzir as 
fitas cassetes. 

Um ano após seu lançamento, o Walk-
man chegou aos Estados Unidos, em 
1980, onde rapidamente se converteu 
em sucesso. A década de 80 marcou um 
grande período para a indústria da mú-
sica, com hits escutados até hoje, como 
“Thriller”, “Radio Ga Ga” e “Livin’ on 
a Prayer”. Graças ao walkman, os jovens 
dessa década podiam gravar essas mú-
sicas em fitas cassetes e ouvir Michael 
Jackson, Freddie Mercury e Bon Jovi em 
qualquer lugar. 

ATÉ DIA 15 : Saiba tudo sobre os descontos e as lojas 
participantes da “Semana Brasil” de promoções.

Começa na ultima sexta feira ( 06 ) e vai 
até o próximo dia 15 a campanha Semana 
do Brasil, movimento lançado pelo governo 
que visa a incentivar o consumo e estimular 
a economia do país. Até o momento, 4.680 
empresas e entidades estão mobilizadas e 
vão participar da semana oferecendo des-
contos, promoções aos consumidores.

A semana, que aproveita as comemora-
ções do 7 de setembro, data em que se ce-
lebra a Independência do Brasil, tem como 
mote “Vamos valorizar o que é nosso” e é 
inspirada em campanhas de varejo de outros 

países, como os Estados Unidos, que cos-
tumam realizar promoções em feriados na-
cionais. A proposta pretende gerar um am-
biente de confiança para este e os próximos 
meses de 2019.

Uma parceria do governo com o Institu-
to para o Desenvolvimento do Varejo (IDV) 
ajudou a mobilizar, nos últimos meses, di-
ferentes segmentos do varejo, comércio e 
serviços, para que buscassem as melhores 
formas de viabilizar as ações promocionais.

Com milhares de lojas cadastradas, a 
“Black Friday verde e amarela” está rece-

bendo inscrições de empresários interes-
sados em participar pela Internet. Assim 
como na Black Friday, as principais lojas de 
e-commerce participarão do evento, entre 
elas Havan e Ricardo Eletro. Os descontos 
são variados, mas podem chegar a 80%, 
como é o caso do Ponto Frio e das Casas 
Bahia. A seguir, saiba tudo sobre o evento, 
quais são as lojas participantes, as promo-
ções e veja dicas para evitar cair em golpes 
durante a ocasião.

O que é e onde acontece a
Semana do Brasil?

A Semana do Brasil é uma parceria en-
tre o setor público e a iniciativa privada que 
visa estimular o consumo e movimentar a 
economia no mês de setembro. O evento, 
que acontece entre 6 e 15 de setembro, con-
ta com divulgação do Governo Federal nos 
principais veículos de comunicação. Além 
disso, empresas públicas participam da 
campanha para oferecer suporte aos empre-
sários participantes, que também contarão 
com ações integradas do Sebrae.

Com abrangência nacional, o evento re-
cebe inscrições de pequenos, médios e gran-
des empresários de todos os estados brasi-
leiros. Assim, além da atuação em comércio 

virtual, diversas lojas físicas em diferentes 
cidades contarão com descontos.

Lojas participantes da Semana do Brasil
Até o momento, mais de 3.000 mil em-

presas se cadastraram no site da campanha. 
Além das lojas varejistas, consumidores po-
derão encontrar promoções e descontos em 
hotéis, lojas de automóveis, instituições fi-
nanceiras, agências de viagens, restaurantes, 
lojas de departamento e ações em segmentos.

Grandes lojas de departamento também 
aderiram à iniciativa do governo. As promo-
ções variam de acordo com cada estabele-
cimento e a categoria de produtos. O Ponto 
Frio, que integra o Via Varejo, por exemplo, 
promete até 80% de desconto em aparelhos 
eletrônicos e eletrodomésticos, assim como 
as Casas Bahia. Já a Havan garante facili-
dade no pagamento, além de promoções em 
notebooks, jogos, eletrônicos e itens para a 
casa. A Ricardo Eletro, por sua vez, prome-
te descontos de até 70% e a Fast Shop ga-
rante até 45% e pagamento em até 12 vezes 
sem juros.

 A lista completa dos estabelecimentos 
participantes está disponível no site da cam-
panha (http://www.brasil.gov.br/semanado-
brasil/participantes/).
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Setembro Amarelo: 5 pontos para 
falar sério sobre suicídio.

VIVER BEM

Desde 2015, setembro é o momento 
do ano em que mais se fala sobre suicídio, 
depressão e transtornos associados. Segun-
do pesquisa pela Associação Brasileira de 
Familiares Amigos e Portadores de Trans-
tornos Afetivos (Abrata), 66% das pessoas 
conhecem alguém com depressão severa, e 
41% afirmam terem conhecido alguém que 
cometeu suicídio.

Se para quem vive esta realidade pode ser 
difícil entender e falar sobre seus sentimen-
tos, para os que estão de fora, é ainda mais 
desafiador. É imprescindível que, ao tratar de 
um assunto delicado como este, as pessoas 
saibam a melhor forma de disseminar infor-
mações de maneira sensível e responsável.

Segundo Celso Lopes de Souza, psiquia-
tra, educador e fundador do Programa Se-
mente – programa estruturado de aprendiza-
gem socioemocional –, o primeiro erro com 
relação ao tema do suicídio é não falar sobre 
ele. O psiquiatra aponta alguns pontos que 
precisam ser reforçados quando se aborda o 
assunto. Confira cinco deles:

1. Suicídio é coisa séria
A Organização Mundial da Saúde apon-

ta que o suicídio é a segunda causa de morte 
que mais atinge os jovens de 15 a 29 anos 
no mundo. Além disso, só no Brasil, uma 
pessoa comete suicídio a cada 45 minutos. 
“Pesquisas mostram que 9 a cada 10 pessoas 
que cometem suicídio tinham algum trans-
torno psiquiátrico”, afirma Celso. Segundo 

“3i’s” são distorções de percepção da reali-
dade, por isso precisam de ajuda”.

4. É possível prevenir o suicídio
De acordo com o especialista, falar so-

bre os sintomas que podem surgir antes e 
durante uma intenção de suicídio é funda-
mental para que a pessoa busque ajuda. “Si-
nais como isolamento, corte de planejamen-
tos futuros, uso de substâncias psicoativas e 
mensagens de despedida são alguns pontos 
que devem ter atenção especializada”, diz.

E também há como prevenir os distúr-
bios psiquiátricos por meio da aprendi-
zagem socioemocional, em que crianças 
e adolescentes aprendem na escola sobre 
empatia, resiliência, autoconhecimento e 
autocontrole, por exemplo. “Há farta evi-
dência científica de que a aprendizagem so-
cioemocional é um fator de proteção para o 
surgimento de transtornos psiquiátricos. No 
Programa Semente, nós oferecemos uma 
formação socioemocional do Ensino Infan-
til ao Ensino Médio, e quanto mais isso for 
exercitado, maiores as chances da diminui-
ção de doenças como ansiedade e depres-
são”, explica Celso.

O levantamento do Ibope também mostra 
que 29% dos jovens entre 18 e 24 anos não 
acreditam no tratamento bem-sucedido da de-
pressão, e segundo a OMS, pelo menos 30% 
da população mundial vai passar por algum 
momento de depressão ao longo da vida.

5. As campanhas de prevenção
são fundamentais

O Setembro Amarelo é uma oportunida-
de de conscientizar as pessoas e promover 
a discussão sobre o tema do suicídio. Para 
Celso Lopes de Souza, as campanhas “são 
muito importantes porque mostram que o 
suicídio e o pensamento suicida é algo hu-
mano. E nelas deve haver as mensagens de 
que, primeiro, sempre há uma saída e, se-
gundo, tudo passa. ”

ele, o suicídio é uma realidade que não deve 
ser negada, e sim tratada como um proble-
ma de saúde pública.

2. Não precisa ter medo de falar
sobre suicídio

“Já está mais do que comprovado que 
falar sobre o assunto não agrava a situação, 
muito pelo contrário, pode ajudar a tratar as 
pessoas que tenham essa intenção”, diz. De 
acordo com o especialista, existem alguns 
pontos que devem ser levados em conside-
ração ao falar sobre o assunto. Para exem-
plificar, ele cita a série 13 Reasons Why, 
da Netflix. “A série tem o lado bom que é 
a promoção da discussão sobre o assunto, 
mas há cuidados que precisam ser tomados 
na discussão sobre o tema que ela aborda.”

O profissional continua: “por exemplo, 
ela mostra a continuidade da personagem 
após a morte por meio de um material que 
ela deixou. Isso gera a ilusão de que a perso-
nagem continua interagindo com as pessoas 
que eram próximas, mas suicídio é morte. 

Isso não invalida a arte, pelo contrário, dis-
cutir isso ajuda a falar do tema por meio 
da reformulação das distorções que a série 
apresenta.”

3. Pensamentos de morte são uma
coisa, ideação suicida é outra

Celso Lopes de Souza diferencia o pen-
samento de morte com a ideação de suicí-
dio para que as pessoas possam entender 
melhor a questão: “o pensamento de morte 
é mais comum, a pessoa pensa ‘eu poderia 
morrer’, ou ‘eu queria morrer’. Já a ideação 
do suicídio é mais grave, em que a pessoa 
pensa ‘eu quero me matar’”.

Segundo o levantamento do Ibope, o 
pensamento suicida não é levado a sério en-
tre 28% dos homens e 32% das pessoas aci-
ma de 55 anos. Celso explica que as pessoas 
que tem ideação suicida vivem os 3 “is”: 
“sentem que a dor é impossível, insuportá-
vel e interminável, o que leva ao desejo de 
querer tirar a própria vida. Elas claramente 
não conseguem perceber sozinhas que esses 

Após a repercussão da matéria 
publicada na edição anterior 

onde abordamos o tema sobre a 
depressão entre os adolescentes, 

nossa reportagem foi fundo sobre as 
consequências desta doença que é 

justamente o suicídio. 

O que é sarampo: saiba mais sobre a doença por trás de surtos no Brasil.

Sintomas, vacinas, transmissão, trata-
mento... Conheça a doença que vem assus-
tando diferentes estados brasileiros – e que 
pode se espalhar ainda mais

Há surtos de sarampo no Brasil. Mas o 
que é sarampo? Como ele é transmitido? 
Quem deve tomar a vacina e como evitar a 
doença? JORNAL DO ÔNIBUS de MARI-
LIA explica tudo. Veja abaixo:

O que é sarampo e quais seus sintomas
É uma doença infecciosa por um ví-

rus altamente contagioso – falaremos da 
transmissão mais pra frente. Parte das 
pessoas que o contraem lidam com ele 
sem manifestar quaisquer sintomas. Ou-
tras sofrerão com:
• Manchas no corpo e no rosto
• Coceira
• Conjuntivite
• Febre
• Tosse persistente
• Infecção no ouvido

O maior problema, no entanto, envolve 
as crianças, que têm o sistema imunológico 
mais frágil. Entre elas, quadros de pneumo-
nia, convulsões e morte são mais comuns.

Pois é: o sarampo está longe de ser uma 

doença leve, como às vezes se propaga. 
Tanto que, antes do surgimento da vacina 
e das campanhas subsequentes, ele foi uma 
das principais causas de mortalidade infantil 
no mundo.

Como essa infecção é transmitida
O vírus do sarampo é facilmente passa-

do de um indivíduo para outro através de 
secreções. Ou seja, um espirro ou um beijo 
são mais do que o suficiente.

A enfermidade é transmitida durante a 
fase mais ativa do problema, em que o pa-
ciente apresenta febre alta e mal-estar, por 
exemplo. Isso costuma durar uns quatro 
dias.

Eu devo tomar a vacina?
Hoje, tanto a tríplice viral quanto a tetra-

valente (contra sarampo, caxumba, rubéola 
e catapora) estão disponíveis na rede públi-
ca e privada.

A versão tríplice viral idealmente deve 
ser aplicada em bebês de 12 meses, com um 
reforço aos 15 meses de vida. O imunizante 
também é ofertado para pessoas de até 49 

anos que não foram vacinadas. Se você não 
sabe se recebeu suas doses, converse com 
um médico e vá ao posto de saúde.

A proteção conferida pela vacina é alta. 
Mais de 90% dos sujeitos que recebem as 
duas doses criam um bloqueio duradouro 
contra o vírus.

Fora isso, ela é segura na população in-
dicada. E, mesmo nos poucos casos em que 
gera reações adversas, pode ter certeza: eles 
são bem menos preocupantes do que a do-
ença em si.

Só é importante conferir se o indivíduo 
é alérgico ou se possui alguma contraindi-
cação. Nada que uma conversa com o pro-
fissional de saúde não resolva – veja mais 
detalhes da vacinação aqui.

Como tratar o sarampo
Não há um remédio específico para a do-

ença – mais um motivo para não deixar de 
se vacinar. O paciente deve se manter sem-
pre hidratado e bem alimentado, enquanto 
os médicos lidam com as consequências do 
quadro, como diarreia.
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MARÍLIA CENTENÁRIA 

No coração de Marília, uma paisagem que contrasta 
com o local e pede uma urgente remodelação.

A pouco mais de 3490 dias para o cen-
tenário de Marília, pouco ou praticamente 
nada se tem discutido ou se planejado para 
a construção de um amplo projeto que tenha 
como objetivo chegarmos aos 100 anos com 
A CIDADE QUE QUEREMO.

Segundo dados divulgados pelo IBGE 
recentemente a população da cidade está 
próximo dos 240 mil habitantes e, ao man-
ter esse crescimento populacional estare-
mos em 2029 com aproximadamente 300 
mil habitantes. O JORNAL DO ÔNIBUS 
de MARÍLIA começa à partir desta edição 
a discutir alguns problemas desta cidade e 
comparar com outras cidades que já passa-
ram pela mesma situação, mas, seja através 
de parcerias ou por iniciativa própria acaba-
ram por solucioná-los graças ao empenho e 
a competência de seus governantes, o fim da 
politicalha e a implantação de um modelo 
de gestão eficiente e com a participação da 
sociedade civil organizada.

Marília é hoje uma cidade sem represen-
tatividade política junto ao governo estadual 
e federal. Perdemos ano a ano importantes 
regionais e, as que aí estão acabam sendo 
indicadas para politicos de outras cidades. 
Cadê a força política ou partidária que tanto 
ostentam?

Para se conscientizar ainda mais, é ne-

cessária uma reflexão sobre as gritantes 
pendências nas áreas da saúde, habitação 
de interesse social, mobilidade urbana, se-
gurança e outros que a cada edição estare-
mos destacando e realizando este importan-
te comparativo que não visa destruir, mas, 
contribuir para uma discussão mais ampla 
sobre onde podemos chegar.

Nesta edição, vamos focar no coração da 
cidade, local de nosso público alvo, ou seja: 

o terminal urbano e o camelódromo. Como 
podemos ver na foto ao lado, o local poderia 
se transformar tranquilamente em um lindo 
cartão de visita para aqueles que aqui che-
gam, no entanto, o visual chega a parecer 
assustador, principalmente no período no-
turno. Seguindo um novo modelo de gestão 
que já é praticado em outras cidades, ambos 
poderiam sofrer uma significativa e arroja-
da reforma em uma obra de arquitetura que 

justificasse a localização. Seja através de 
projetos junto ao Ministério das cidades ou 
com PPP (Parceria Público Privada) alguma 
alternativa os senhores do poder terão que 
apresentar para comemoramos um centená-
rio a altura.

É inadmissível um terminal urbano sem 
qualquer opção de serviços públicos para 
os usuários, com plataformas já insuficien-
tes para o numero de linhas e com espaço 
deprimente reservado para os comerciantes, 
fora outras inúmeras reclamações.

É inaceitável, um camelódromo já sufo-
cado pelo grande número de comerciantes 
independentes que se “amontam” em pe-
quenos boxes lutando pela sobrevivência. 
Corredores apertados, segurança questioná-
vel, falta de sanitários para os proprietários 
e sem outros atrativos que possam atrair 
consumidores.

É possível apresentar uma solução para 
este que o coração da cidade e para isso des-
tacamos nesta edição a obra prima de arqui-
tetura do terminal urbano de Ribeirão preto 
e o Camelódromo de........... Para que, quem 
sabe possa inspirar nossos atuais ou futuros 
governantes a dar um pontapé inicial nesta 
que pode se tornar uma atração a mais para a 
cidade que agora é considerada de interesse 
turístico.

Terminal urbano de Ribeirão Preto.    

Construído ao lado do terminal rodovi-
ário da cidade, o terminal de ônibus Dra. 
Evangelina de Carvalho Passig concilia 
praticidade, conforto e leveza, respeitando a 
paisagem urbana que o circunda.

O projeto, assinado pelo escritório pau-
listano 23 Sul, se destaca pela cobertura me-
tálica que avança livremente, apoiada em 
pilares de seção circular com apenas 10 cm 
de espessura. Atrás do terminal, o edifício 
de apoio atende às necessidades da popula-
ção: uma sala de espera com ar-condiciona-
do, fraldário e lanchonete.

A questão da segurança foi resolvida 
com uma cobertura especial de vidro posi-

cionada sobre a travessia entre as platafor-
mas, iluminando os passageiros que cruzam 
as pistas e protegendo-os da chuva.

Devido a moderna arquitetura o Termi-
nal de Ônibus de Ribeirão Preto concorreu 
ao prêmio Obra do Ano em 2017, organiza-
do pelo site de arquitetura ArchDaily, na ca-
tegoria Infraestrutura se classificando entre 
as melhores do Brasil.

O grupo de arquitetos responsável pela 
obra foi finalista do prêmio Urban Age 
Awards, em 2008, foi selecionado na pre-
miação New Practices São Paulo, em 2010 e 
venceu o concurso de requalificação urbana 
e segurança viária em São Miguel Paulista.

Camelódromo de Londrina

O prédio na esquina das ruas Mato 
Grosso e Sergipe não passa despercebido. 
A fachada não tem letreiro. Mas nem pre-
cisa. Duas grandes portas laterais colocam à 
mostra, logo na entrada, a variedade de lojas 
que o lugar abriga, e não deixam dúvidas: 
ali funciona o Camelódromo de Londrina.

Considerado um dos maiores centros po-
pulares de compras do Sul do Brasil, o ca-
melódromo completo 17 anos, consolidado 
como negócio e com o desafio de se desvin-
cular da imagem de “paraíso” da pirataria. 

Em uma década, o lugar passou por uma 
mudança de perfil. Se antes a maioria dos 
comerciantes trabalhava na informalidade, 
hoje a situação é diferente, hoje, a maioria 
dos lojistas compra em atacado e importa-
doras nacionais, e apenas uma pequena par-
cela busca produtos no Paraguai.

Toda a estrutura é mantida pela prefei-
tura local. Em outros centros populares de 
compra, até mesmo postos de serviços pu-
blicos foram acrescidos ao local para atrair 
consumidores.



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) Crianças crescem mais rápido na primavera.
02) Um raio contêm energia para torrar 160 mil fatias de pão.
03) Mageirocofobia é o medo de cozinhar.
04) As impressões do cachorro ficam no seu nariz, assim como a impressão digitais
      humana fica no polegar.
05) A mentira mais contada é : Estou Bem.
06) A temperatura de um peido quando ele é criado é de 37º.
07) O rugido do leão pode ser ouvido a 8 km de distância.
08) Gatos não sentem o gosto de doces.
09) Se os tubarões ficarem de cabeça para baixo, eles entram em coma.
10) Chocolate faz bem para os dentes. Confirme com o seu Dentista.

 “Ser independente é ter liberade, autonomia. É não depender de algo ou
alguém do qual se dependia ou era dominado.”



Câncer 
Desde o início do mês, Marte 
em oposição a Netuno cria si-
tuações conflitantes. Câncer 
não é imune a pequenos acer-
tamentos de conta. Com unhas 
e dentes, você tentará defender 

suas ideias, mesmo que isso irrite algumas pes-
soas. Para alcançar seus objetivos pessoais, pro-
fissionais ou amorosos, você não hesitará em im-
plementar vários métodos. No plano de sua vida 
amorosa, uma concretização lhe dá total confian-
ça. Grandes mudanças estão sendo preparadas no 
meio do mês sob o olhar sábio de Júpiter. Você 
terá que aprender a ouvir as suas intuições, pois 
são elas que darão ritmo a seu cotidiano durante 
as primeiras três semanas. Neste mês, seus ami-
gos procuram sua companhia. 

Leão 
Neste mês, a desproporção 
acaba, é a vez das sensações 
reais. Para aproveitar as situ-
ações, você se mostra em sua 
melhor luz, mas você deve per-
manecer como você realmente 

é, sem se esconder atrás de uma fachada. A con-
junção Sol/Mercúrio lhe oferece a oportunidade 
de fazer um projeto se concretizar.  Você tem 
uma tendência a acreditar em belas promessas, 
mas espere até ter provas, não se jogue na boca 
do lobo sem ter certeza. As relações familiares 
estão em destaque, você prefere desfrutar de seus 
entes queridos e não de seu círculo de amigos. A 
quarta semana deve trazer satisfações inespera-
das em várias áreas.

Virgem 
Marte em seu signo nos dá uma 
visão geral da tendência do mês. 
Seus campos de ação se tornam 
menos variados. Você decide 
pensar duas vezes antes de agir. 
O período permanece favorável 

para pessoas que desejam criar, tornar-se indepen-
dente ou simplesmente planejar um projeto. Você 
está em um momento no qual a necessidade de co-
locar a sua vida em ordem está presente, mas não 
só! Este é o mês ideal para administrar suas contas, 
pensar em classificar os arquivos, organizar os pa-
péis. Seus relacionamentos estão indo bem. Como 
uma Virgem dedicada, você cuida muito bem do 
seu entorno.

Libra 
O mês começa bem, seu gran-
de senso de observação per-
mite que você não cometa 
muitos erros. Se você pretende 
libertar-se dos pesos que pe-
sam sobre seus ombros, você 

encontrará ajuda em seu entorno próximo. Em 
vez de questionar os bons conselhos de seus en-
tes queridos, conceda-lhes o benefício da dúvida. 
Tudo se acelera a partir do dia 15 de setembro, 
espere mais atividades. Sua vida amorosa voa, 
os corações se aquecem enquanto sua carreira 
profissional decola. Por volta de 24 de setembro, 
uma desaceleração é sentida, assim como uma 
pequena queda de energia, mas nada de grave, 
muito rapidamente você volta ao normal.

Escorpião 
Desde o início do mês, as coi-
sas se movem e evoluem. A 
Lua em Escorpião o pressiona 
um pouco. De natureza coléri-
ca, você não terá escolha senão 
se impor em caso de grandes 

aborrecimentos. Os efeitos de Plutão em Capri-
córnio lhe dão a oportunidade de se acalmar, 
terminar com a loucura, você deve fazer uma 
limpeza ao seu redor, seja pessoal, amigável ou 
outra. É uma renovação, a partir de 16 de setem-
bro, serão oferecidas muitas oportunidades para 
você. O campo do amor continua promissor. Do 
lado profissional, as reviravoltas originam novas 
esperanças. 

Sagitário 
Netuno em Peixes faz você 
perder tempo, mas é certamen-
te para avançar mais facilmente 
nos próximos meses. As influ-
ências não são prejudiciais, é 
só que o momento não é opor-

tuno para empreender, criar ou fazer projetos de 
longo prazo. Em 9 de setembro, sua maneira de 
dominar os relacionamentos românticos evolui-
rá ou mudará. Você preferirá ter cuidado, não se 
embalar, observar antes de agir impulsivamente. 
Como resultado, mudanças positivas se acele-
ram. Por volta do dia 15 de setembro, uma boa 
energia e um bom senso de organização permi-
tirão que você realize um conceito que tem sido 
muito importante para você há um tempo.
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GUIA DOS ASTROS

Horóscopo de Setembro 2019
Um mês dinâmico, mas não necessariamente sem estresse!
Prepare-se para seguir em frente, abrir as asas, mostrar 

aquilo de que você é capaz! Desafios a vencer, mas também 
os meios para conseguir fazer isso e, por que não, se 

superar! Apenas os nativos do 2º decanato devem tomar 
cuidado para não ultrapassar os limites, não exagerar nos 

atos ou nas palavras se não quiserem provocar redemoinhos 
e sofrer as consequências deles!

Áries 
Vênus em Virgem não é fácil 
para você, querido Áries, de 
fato, sua tomada de decisão 
pode surpreender mais do que 
uma pessoa.  O início do mês 
deve ser destacado, pois uma 

pessoa querida pode voltar à sua vida. Sua reação 
vai ser incrível! O mês de setembro é sinônimo de 
prazeres e satisfações, as surpresas não acabaram 
para você. Por volta do dia 16 de setembro, al-
guns bloqueios desaparecerão. As relações amis-
tosas estão no cerne das suas prioridades, quem 
teria imaginado? Não recuse nenhum convite. Os 
bons contatos e as boas trocas fazem você sorrir. 
Ao longo deste mês, as chances de multiplicar 
seus passeios serão diversas. As amizades estão 
indo bem, você pode contar com seus entes queri-
dos para animá-lo.

Touro 
Urano em Touro pede que você 
faça e diga as coisas que nunca 
ousou dizer. Se você usar estra-
tégias para se expressar, tudo 
correrá bem, caso contrário, as 
trocas se tornarão complicadas. 

Seu futuro sentimental tomará uma direção ines-
perada.  Em família, você assume a liderança, 
não há tempo para deixar que os mal-entendidos 
se instalem. Neste mês, as amizades são instá-
veis: em um momento, você quer desfrutar de 
seus amigos, em outros, você prefere ficar so-
zinho e seguir seu caminho. Profissionalmente, 
um ciclo de novidades se anuncia com mudanças 
imprevistas.

Gêmeos 
O amor transforma o coração 
dos geminianos. No domínio 
amoroso, parece que você está 
procurando desculpas para evi-
tar revelar seus sentimentos.  
Pouco a pouco, sua situação 

amorosa assume um novo ímpeto, mesmo se você 
demorar um pouco para acreditar. Em meados do 
mês, há uma evolução sentimental duradoura. 
Para se mostrar da maneira como você é, você se 
concentra na introspecção e isso funciona bem. 
Se você sonha em se estabilizar, a sorte sorri para 
você a partir de 10 de setembro. Suas escolhas 
profissionais não interferirão em sua privacidade.  
Setembro será o mês das reconciliações.

SETEMBRO 2019

Capricórnio
Neste mês, querido Capricór-
nio, os movimentos planetários 
não se importam com ninguém, 
você terá que lidar com isso. Se 
pequenos obstáculos sem gra-

vidade aparecerem, não desista, pode ser um tes-
te, seja forte! Você superará dificuldades atrain-
do a energia positiva de seus entes queridos. No 
dia 22 de setembro, a calma estará de volta, as 
coisas são acertadas, suas trocas se tornam cons-
trutivas, as etapas que você está empreendendo 
também. Emoções fortes e sentimentos estão na 
mira. No campo sentimental, para se aproximar 
de uma pessoa, você elabora estratégias. 

Aquário 
Neste mês, seu entorno não lhe 
dará descanso, você não pode-
rá dizer que está isolado. As 
trocas são construtivas, os pro-
jetos avançam, sua criatividade 
é impulsionada pela influência 

positiva dos astros. Você se atreve sem limitar-
-se; no domínio sentimental, você se permite 
fantasiar mais. Urano lhe dá a oportunidade de 
realizar um relacionamento, seja com uma pessoa 
que acabou de conhecer ou com alguém que já faz 
parte da sua vida.  Gradualmente, você progride 
em direção a uma situação serena, concentrando-
-se, sobretudo, no bem-estar. Profissionalmente, 
pequenos atrasos podem acontecer no dia 23 de 
setembro, um projeto pode ser adiado.

Peixes 
No início do mês, a influência 
de Netuno em seu signo traz 
muitas ideias originais e enco-
raja você a tomar novos cami-
nhos: tanto no domínio pesso-
al, como no sentimental, seus 

desejos são realizados. Os projetos mais ousados 
logo se concretizarão. Neste mês, você deixa 
tudo bem claro, recomeçando sobre novas bases. 
Família, amigos, amores, tudo é revisado com 
uma lupa. A renovação se convida aos nativos 
de Peixes. Uma boa atmosfera geral orienta seus 
objetivos. Sua curiosidade de aprender é incrível. 
Às vezes, falta confiança, mas você ainda conse-
guirá superar os medos e o receio de fracassar. 
As derivações positivas levarão a um forte im-
pulso de dinamismo que nada pode corromper.



COZINHANDO COM ARTE

Não tem ideia do que servir de sobremesa? 
Aprenda a fazer um pavê prático de 
chocolate que rende 6 porções, é simples 
de preparar e fica delicioso! Se preferir, 
você pode trocar o biscoito champanhe por 
biscoito maisena. Então, que tal começar a 
fazer agora mesmo?Tempo: 40min (+2h de 
geladeira)
Rendimento: 6 porções
Dificuldade: fácil

Ingredientes
1 envelope de gelatina em pó sem sabor
2 latas de creme de leite gelado (300g cada)
1 lata de leite condensado
1 xícara (chá) de chocolate em pó

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...

COFFEE       SOCIETY
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2 xícaras (chá) de chantilly pronto
1 pacote de biscoito champanhe (150g)
1 xícara (chá) de leite
Raspas de chocolate branco para decorar
Modo de preraro
No liquidificador, bata a gelatina preparada 
conforme as instruções da embalagem 
com o creme de leite, o leite condensado 
e o chocolate até homogeneizar. 
Desligue, acrescente o chantilly e misture 
delicadamente com uma colher. Em um 
refratário médio, intercale camadas de 
creme e de biscoito umedecido no leite, 
terminando em creme. Decore com raspas 
de chocolate e leve à geladeira por 2 horas 
antes de servir.

Ivan Zochio Márcio Freitas

Viaduto que interligava as Avenidas Nelson Spielmann e Sampaio Vidal. - Set. de 2002
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Pavê prático de chocolate


