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Prontos Atendimentos Noturnos 
funcionando em 10 regiões diferentes do 

município, uma farmácia municipal central 
atendendo até às 23 horas, uma unidade 

com vacinação até às 21 horas e 12 novos 
médicos que farão até 50 mil consultas a 

mais no período de um ano. Pág. 06

 Se antes era necessário apontar os 
benefícios da nuvem, a questão do momento 

é como realizar uma boa estratégia de 
migração. Pág. 10

Em certos momentos da vida, mesmo que 
nos dediquemos ao autoconhecimento, 
bate certa apatia e podemos nos sentir 
desanimados, sem esperança e algumas 
dúvidas podem surgir. Nesta edição uma 

reportagem que será uma injeção de ânimo 
para você.  Pág. 12

Praça Maria Isabel (Praça 
São Bento), de cartão de 

visita a estado deplorável de 
abandono.

A ONG MARÍLIA CENTENÁRIA dentro de sua proposta de 
apresentar sugestões que contribuam para a construção da 

cidade que queremos em 2029 (centenário) destaca nesta edição 
a menina dos olhos dos anos 40 e 50 com uma bela sugestão de 

PRAÇA VIVA MULTI-USO. Confira! Pág. 13

 INOVAÇÃO:   
Migração para Nuvem 
é a bola da vez e nesta 

edição você saberá 
como garantir um plano 

de sucesso.

TENTE OUTRA VEZ:   
Como seguir em frente 
e superar as etapas do 

desânimo.

OS TRENS ESTÃO DE VOLTA:   
Você vai conferir roteiros 

maravilhosos que saem das 
estradas e percorrem os trilhos. 

Aproveitando o retorno dos trens cargueiros em nossa cidade à partir do 
ano que vem e a brilhante ideia do Prefeito de Bauru, Nossa colunista se 
inspirou e percorreu por cinco ferrovias para passageiros no Brasil. Foi 
uma viagem por uma profusão de histórias, rostos, paisagens. Foi Brasil 

na veia, ou melhor nos trilhos. Imperdível, confira!Pág. 08

SAÚDE PARA O POVO:   
Botucatu lança conceito 

“Poupatempo Saúde”  
com 10 novos pronto 

atendimentos noturnos 
e farmácia para o povo 

até 23 horas. 
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Pensamento: Paulo ao escrever este 
texto a Igreja que estava em Éfeso, queria 
transmitir a mensagem do evangelho de que 
não haveria mais distinção entre judeus e 
gentios, pois cristo morreu por TODOS que 
o confessarem como Senhor e Salvador, 
independentemente de sua denominação. 
Grande engano há nas pessoas até nos dias 
de hoje, mas o corpo é um só, a igreja é uma 
só, a questão é que a igreja não se trata dos 
templos, da denominação, da doutrina, etc., 
mas cristo refere-se a igreja como Seu cor-
po, e todo aquele que crê, é batizado e per-
manece fiel a Cristo até a morte, pertence a 
igreja de Jesus e será salvo.

Oração: Senhor Deus obrigado porque o 
Senhor me chamou a fazer parte deste cor-
po, me deu entendimento, e mostrou que o 
templo e a denominação que eu frequento 
é apenas um lugar para reunir os mem-
bros do corpo, da igreja, e um local para 
recebermos alimento espiritual e louvar ao 
Senhor. E agradeço também porque esta 
denominação que frequento nunca se po-
sicionou como a Igreja única e salvadora, 
porque se assim o fizera eu a consideraria 
herege, pois estaria se colocando no lugar 
de Cristo que é o único Senhor e Salvador. 
Obrigado Pai. 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.

“Há um só corpo e um só Espírito, como 
também fostes chamados em uma só esperança 
da vossa vocação; Um só Senhor, uma só fé, 
um só batismo; Um só Deus e Pai de todos, o 

qual é sobre todos, e por todos e em todos vós.” 
Efésios 4:4-6

Em meio ao caldeirão fervente que roda nos 
bastidores da política local objetivando a posse 
de legendas e o preenchimento de candidaturas 
que possam viabilizar no conjunto pelo menos 
uma cadeira, o principal envolvido está passan-
do desapercebido, ou seja; o eleitor Mariliense. 
Por está razão, eu convido você a Imaginar um 
candidato ideal para a nossa linda, porém sofrida 
cidade… Quais seriam as credenciais desejadas? 
Casado? Com filhos? Bem formado? Bem suce-
dido? Honesto? Solidário? Prestativo? Trabalha-
dor? Compromissado com o seu eleitorado? Sim, 
essas são algumas características que provavel-
mente imaginamos sobre um candidato.

Atualmente até, a edição deste editorial, ape-
nas dois grupos antagônicos se apresentavam ofi-
cialmente para a disputa com cacife eleitoral ou 
financeiro para a disputa, sendo que, os demais 
surgem com o discurso da terceira via, mas, sem 
qualquer conteúdo capaz de convencer o Mari-
liense. Sem citar nomes, a realidade é que, nos-
sa cidade precisa de um cidadão ou cidadã que 
reúna boas credenciais para ser um bom candi-
dato nas próximas eleições. Distante de ser um 
político profissional e sem um histórico de en-
volvimento em atitudes ilícitas ou um gestor que 
venda a sua imagem em cima do marketing pro-
fissional em mídia sociais, ele precisa ser con-
siderado por muitos eleitores como uma pessoa 
acima de qualquer suspeita. Um bom salvador 
para a nossa cidade que parou no tempo e precisa 
urgentemente de um choque administrativo com 
uma gestão participativa, responsável e humana.

Gosto sempre de relembrar uma máxima que 
diz: qualquer pessoa é honesta até ser corrompi-
da. Casos de corrupção envolvendo o Legislati-
vo e Executivo estamos cansados de assistir nos 
diversos veículos de comunicação da cidade. A 
cada dia descobrimos casos de corrupção envol-

vendo prefeitos, vereadores e secretários. Brotam 
noticiários e relatos de comportamentos suspeitos 
ou crimes cometidos seja nessa ou em administra-
ções passadas, mas a pergunta que fica é: “ Qual o 
Salvador para estancar esta sangria ???”

Diante de todos esses fatos, começo a per-
ceber que mesmo com uma boa reforma política 
ou outras reformas essenciais, ainda teremos di-
ficuldade em melhorar nosso país, nosso estado e 
principalmente a Marília de Dirceu. Mesmo com 
o pacote anticorrupção “ligth” aprovado pelo 
congresso, ainda podemos ver cenas de corrup-
ção em todas as esferas de governo e, com isso, 
aqui não é diferente. Isso porque o nosso sistema 
atual é, infelizmente, corrupto. O mocinho pode 
ser tornar bandido em um piscar de olhos, e a 
prova disso está nas votações de projetos polê-
micos e licitações questionáveis que brincam na 
ciranda do dinheiro público. Em síntese, o nosso 
problema é mais complexo do que você eleitor 
pode imaginar.

Uma solução para o crime de corrupção que 
esfola o nosso país seria não só a criação de leis 
mais rígidas para esse tipo de crime, mas princi-
palmente a execução dessas leis de forma rápi-
da e exemplar. Para a maioria da população os 
milhões de reais escondidos em apartamentos ou 
contas no exterior seriam mais bem aproveitados 
se fossem utilizados para salvar milhares de vi-
das nas filas dos hospitais públicos. Já em nossa 
cidade, enquanto eles se organizam em partidos, 
a população deveria se engajar mais nas discus-
sões políticas e participar de entidades, conse-
lhos e outros dispositivos que discutam a trans-
parência publica, um novo modelo de gestão e os 
temas que ficam pendentes a cada administração 
que parece não visualizar o marasmo reinante 
que assiste passivamente o crescimento das ou-
tras cidades, até mesmo de menor porte.

O SEU CORPO É A IGREJA E 
TEMPLO DE DEUS.

FLASH COM PIMENTA

Imaginem um prefeito por excelência 
para nossa cidade em 2020.

Porque outras cidades ganham ônibus com ar condicionado e wi-fi e Marilia não???



CAOS DO TRÂNSITO: 
Falta de vagas na rótula central 

afugenta consumidores e clama por 
uma solução que ajude os comerciantes.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

Na semana que passou nossa reportagem 
percorreu por dois dias diferentes a rótula 
central a procura de um estacionamento 
para a realização de uma matéria comercial. 
No primeiro dia, demoramos 40 minutos an-
dando em circulo e por diversas quadras até 
conseguirmos uma vaga na Av. Santo An-
tônio, bem distante do local marcado. Re-
voltados com a situação, resolvemos editar 
esta matéria e no segundo dia, um sábado, 
conseguimos uma vaga na terceira quadra 
da rua Sergipe, também distante da rótula 
central. A grande questão é; qual seria o 
comportamento dos consumidores de outras 
cidades??? Hoje, onde a expansão de Shop-
ping Centers é uma tendência mundial, nos 
atentamos para aqueles lojistas que ficam 
no centro da cidade e pagam altos valores 
em locação de espaços que, não garantem 
sequer uma vaga na quadra de seu estabele-
cimento. Pelo andar da carruagem, em pou-
cos anos, se nada for criado, trataremos esta 
rótula como “Centro velho de Marília”. Para 
o comerciante C.P.S, 56 anos, o problema 
é crônico e se agravou ainda mais depois 
da retirada da venda de cartelas por legio-
nários. “Hoje está uma verdadeira bagunça 
onde ninguém resolve nada e a gente acaba 
perdendo a disputa para os Shoppings que 
oferecem no mínimo, um estacionamento 
para seus clientes, sem o risco de multas”, 
declarou. A comerciante A. R.M, 59 anos, 
foi enfática em dizer das dificuldades em es-
tacionar o seu próprio carro para deixar uma 
mercadoria. “ A coisa se torna até hilária, 
pois as vezes tenho que andar 03 ou 04 qua-
dras com as funcionárias para descarregar. 
A cidade tem muitos veículos, mas, penso 
que falta vontade ou interesse dos responsá-

Por que ninguém mais toca no 
assunto dos tablets??? Esta na sala 
de qual escola mesmo???

Acordos para 2020, incluem 
dobradinhas para 2022??? 
Baralho na mesa. 

Se a eleição fosse hoje, você 
votaria na oposição, na situação 
ou em uma terceira via???

Já acessou o SITE do JORNAL DO 
ÔNIBUS MARILIA hoje??? O que 
está esperando??? Aqui tem muito 
mais conteúdo. Acesse já: www.
jornaldoonibusmarília.com.br.

 Você acredita quem alguém 
ainda tira o titulo do Brasileirão 
do Flamengo???

veis em achar uma solução, e olha que nós 
estamos em uma crise violenta e esse final 
de ano precisa melhorar, senão eu mesma 
vou fechar minha loja aqui, e vou para os 
bairros ou para um Shopping ou galeria de 
lojas como muitos estão fazendo”, concluiu.

A cidade que registra um dos maiores 
percentuais de veículos por habitante no es-
tado e não possui um plano de mobilidade 
urbana que discuta de uma forma ampla a 
expansão da área central de comércio, bol-

são de estacionamentos inteligentes para 
carros e motos e o controle de vagas nas 
principais ruas com soluções alternativas 
para favorecer os comerciantes. O JORNAL 
DO ÔNIBUS de MARÍLIA tentou um con-
tato com a departamento responsável pelo 
trânsito, mas, infelizmente não obteve su-
cesso, no entanto, o espaço está aberto para 
a explanação de uma proposta que venha de 
encontro com a solução deste problema que 
se agrava a cada dia. 

Lei em Marília 
permite que 
motoristas 

estacionem em 
frente a guias 

rebaixadas 
irregulares.

A legislação de Marília (SP) prevê que 
motoristas possam estacionar em frente a 
guias rebaixadas de forma irregular. A ideia 
é aumentar a oferta de vagas na cidade, prin-
cipalmente na região central, que fica muito 
lotada em horários de pico.

Segundo o Código de Obras e Edifica-
ções de Marília, o limite das guias rebai-
xadas é de cinco metros lineares e elas não 
podem ocupar mais de 50% da fachada do 
imóvel.

Por isso, quando encontrarem guias 
mais extensas que sete metros lineares ou 
que ocupem toda a fachada do imóvel, os 
motoristas podem estacionar em frente ao 
estabelecimento.

Em caso de descumprimento da lei, o 
proprietário do imóvel será notificado e, 
após 120 dias, se o local não for regulari-
zado, ele poderá ser multado em R$ 20 por 
metro linear irregularmente rebaixado.

De acordo com a prefeitura, os maiores 
casos de guias rebaixadas irregulares estão 
no centro de Marília e nas avenidas princi-
pais da cidade.
Por G1 Bauru e Marília



PRIMEIRA PARADA

ISTO É INCRÍVEL: 
Tarifa reduzida fora dos horários de pico em ônibus 
do transporte coletivo em Curitiba custará R$ 3,50.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, 
sancionou o projeto de lei que flexibiliza a 
tarifa no transporte coletivo, permitindo que 
sejam cobrados valores mais baixos fora dos 
horários de pico e para compensar a redução 
de ônibus por parte das empresas. O decreto 
foi assinado em, 26 de setembro de 2019.

A tarifa reduzida começa a valer a partir 
do próximo dia 16 de outubro, com preço de 
R$ 3,50, e será implantada gradativamente 
em 17 linhas – 14 convencionais e três ali-
mentadores.

A tarifa mais baixa valerá para os horá-
rios de 9h às 11h e das 14h às 16h e apenas 
para pagamento com o cartão-transporte. As 
17 linhas que terão tarifas reduzidas (lista 
abaixo) transportam cerca de 80 mil pessoas 
por dia.

“Nós estamos inovando, pela primeira 
vez criamos uma tarifa diferenciada tempo-
ral. A ideia é que as pessoas possam ir e vir 
entre os bairros e o Centro, na hora que não 
é de pico, pagando um preço menor”, disse 
Greca, em nota.

O prefeito destacou que se trata de uma 
experiência, para ver se a cobrança diferen-
ciada não afeta o equilíbrio financeiro do 
sistema.

Segundo o presidente da Urbs (Urbani-
zação de Curitiba), Ogeny Pedro Maia Neto, 
além da atração de mais usuários, que vão 
pagar menos pela passagem, a flexibilização 
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“A Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.

ANTT concede novos mercados 
para a Guerino Seiscento.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres – ANTT, publicou no 
Diário Oficial da União do último dia 18 de se-
tembro de 2019, uma série de portarias e delibe-
rações referentes a assuntos da área.

Pela Deliberação nº 898, a Agência autorizou 
a Guerino Seiscento Transportes S/A a incluir 
novos mercados, seguindo decisão judicial pro-
ferida nos autos da Ação Ordinária nº 5005764-
35.2019.4.03.6000.

A medida por sua vez incomoda velhos co-
ronéis do setor e lobistas que operavam com o 
monopólio impedindo o exercicio constitucional 
da livre concorrência. Citamos como exemplo o 
fato que ocorre no Posto RODOSERV-STAR, 
local determinado pela ANTT como ponto de 
parada, segundo os artigos 62 e 63 do decreto nº 
2.521/98. Os passageiros, são obrigados a cami-
nhar por até 100 metros por uma proibição ainda 
imposta pelo referido posto, portanto desrepei-
tando a lei.

A Guerino Seiscento foi eleita recentemente 
como a segunda melhor empresa de ônibus do 
país e a primeira do estado de São Paulo. Com 
isso, a mesma desenvolve uma maciça politica 
de investimentos na compra de novos e moder-

nos ônibus, além da implantação de “salas vip’s” 
para acomodar seus passageiros oferecendo lan-
ches gratuitos, café, fraudário, etc..

dades, como por exemplo, Vitória da Con-
quista onde a Administração Municipal se 
reuniu com os representantes das empresas 
de ônibus de transporte coletivo daquela ci-
dade e exigiu nas negociações para a defini-
ção do novo valor da tarifa questões impor-
tantes para a melhoria do transporte público.

Nas negociações, a implantação de uma 
tarifária justa, que atenda à necessidade 
das empresas de ônibus, mas, que respei-
te o orçamento dos milhares de usuários 
do transporte público urbano foi uma das 
prioridades. No entanto, a mais importante 
conquista foi a definição de um “desconto 
tarifário” onde os usuários do transporte pú-
blico são compensados com a diminuição 
no número de veículos disponibilizados de-
vido ao menor numero de usuários ou seja; 
“Nos domingos e feriados o usuário paga 
metade do valor da passagem normal”. Esta 
medida é adotada na referida cidade desde 
janeiro de 2017 pelo prefeito Herzem Gus-
mão que goza de um grande prestigio junto 
a população.

O benefício da meia-passagem aos do-
mingos e feriados vale para todos os usuá-
rios do serviço e representa uma economia 
importante com transporte para as famílias. 
O desconto na tarifa não muda para os es-
tudantes, que já pagam meia. Parabéns as 
administrações de Curitiba e Vitória da con-
quista!!!! Enquanto isso em Marília...

deve trazer também a diminuição da deman-
da nos horários de pico, o que pode gerar 
mais conforto para os usuários.

Também haverá impacto positivo na 
gestão operacional da frota, com melhor 
distribuição do uso dos veículos ao longo 
do dia, diminuindo a ociosidade do sistema.

As 17 linhas escolhidas cruzam muitos 

bairros, têm um bom volume de passageiros 
e uma diferença acentuada entre o número 
de usuários no horário de pico e fora dele.

“Todas estas linhas têm queda média de 
21 a 27% nos horários entre picos, enquanto 
a queda média do sistema total é de 18%”, 
disse Maia Neto.

O exemplo segue o modelo de outras ci-

Os antigos e acomodados empresários do 
setor que se cuidem, pois, vem mais novidades 
por aí.

De: Água Clara/MS
Para: Bauru/SP, Botucatu/SP, 

Marília/SP, Pompeia/SP, Santos/SP
e São Paulo/SP;

De: Brasilândia/MS
Para: Adamantina/SP, Bauru/SP, 

Botucatu/SP, Dracena/SP, Lucélia/
SP, Marília/SP, Osvaldo Cruz/SP, 
Pompeia/SP, Santos/SP, São Paulo

e Tupã/SP;

De: Campo Grande/MS
Para: Botucatu/SP e Santos/SP

De: Três Lagoas/MS
Para: Botucatu/SP, Marília/SP, 

Pompeia/SP e Santos/SP.

Desta forma, a 
Guerino Seiscento
passa a atender os 

mercados:
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EM FESTA:  
“Di Brittus Magazine” completa 10 anos e empresário 

Amadeu de Brito dá a receita para a sua história de sucesso.

ACONTECE MARÍLIA

Poderia ser mais uma história de empre-
endedorismo entre tantas que rotineiramen-
te nos são apresentadas nos programas de 
TV ou revistas do segmento empresarial, no 
entanto, a ousadia e a determinação fizeram 
a diferença para o construtor, ex- vereador 
por três mandatos e agora empresário de su-
cesso Amadeu de Brito.

A loja Di Brittus Magazine foi inaugura-
da em outubro de 2009, mas, a sua história 
começa em 2005 quando o ainda constru-
tor Amadeu conheceu o sistema de venda 
conhecido como mascate ou mercador am-
bulante como queiram, onde representantes 
traziam mercadorias para a venda de porta a 
porta para sua sobrinha. 

Como sempre foi um entusiasta de vi-
são diferenciada, o mesmo viu ali uma 
nova oportunidade para agregar uma renda 
extra ao orçamento familiar, porém sem a 
figura do atravessador. “ De fato, eu havia 
concluído uma pequena obra, fruto do meu 
trabalho como construtor e reservei apenas 
R$ 500,00 reais para comprar mercadoria 
em São Paulo diretamente da fábrica sem a 
figura do representante ou do atravessador 
que sempre levava uma comissão em cima. 
Com isso, eu conseguia uma variedade 
maior de produtos e um preço ainda melhor 
para meus clientes com aquela perspectiva 
de comércio e crescimento empresarial”, 
disse ele.

O sucesso foi imediato e as sucessivas 
viagens começaram a se tornar uma rotina, 
com a construção de um clientela na cidade 
inteira e posteriormente em cidades da re-
gião já como representante de diversas mar-
cas. “ Na verdade, o porta malas do carro 
já tinha se tornado pequeno e no ano 2009 
eu regularizei meu negócio abrindo oficial-
mente a “ Di Brittus Magazine” na garagem 
da minha casa com apenas um manequim e 
algumas prateleiras usadas. Deus me aben-
çoou a cada dia e o sucesso foi tão grande 
que o espaço se tornou pequeno e foi neste 
momento que realizei uma parceria com a 
CEF e construímos a nossa primeira loja ao 
lado da minha casa para contemplar aquela 
minha primeira visão de negócios que tive 
em 2005” afirmou.

Ainda desfrutando dos efeitos do cres-
cimento e visualizando uma clientela que 
se deslocava de outro ponto do bairro para 
consumir na loja que fica próximo a igreja 
Matriz de Santa Antonieta, Amadeu resol-
veu investir em sua segunda loja; “ Desde 
que eu abri a loja, a principal preocupação 
é justamente servir bem o cliente e atender 
na medida do possível as suas necessidades. 
Como eu já citei, eu tenho clientes da cidade 
inteira e sou grato a todos eles. Como uma 
boa parte se deslocava ali da parte alta do 
Jd. Julieta, Santa Antonieta 3 e Campina 
verde para consumir em nossa loja, eu me 

preocupei em abrir uma segunda loja mais 
perto deles para facilitar o acesso e mais 
uma vez, graças a Deus, conseguimos em 
2012 a inauguração da segunda unidade da 
“ Di Brittus Magazine que também vem nos 
apresentando ótimos resultados”, declarou.

“A família é a base de tudo”. Com essa 
frase, o empresário definiu uma das prin-

ções de visão de mercado, pesquisas de con-
sumo, qualidade no atendimento e tantos 
outros que norteiam os nossos investimen-
tos e a nossa forma de melhor atender nossa 
clientela” ressaltou.

A loja principal possui hoje 130 metros 
quadrados e oferece a maior diversidade 
de produtos da cidade com prestação de 
serviços em xerox, impressão, fotografia e 
outros serviços com atendimento das 07:30 
da manhã até às 19:30 da noite para melhor 
atender a classe trabalhadora e, empregando 
atualmente 05 famílias. “ Nosso objetivo é 
poder servir bem a todos, por esta razão ofe-
recemos um horário diferenciado e a maior 
variedade de produtos de Magazine da cida-
de e o mais importante, sempre com preços 
imbatíveis, pois o meu maior lucro aqui é a 
satisfação do cliente e o circulo de amizade 
que construímos em função disso”, enfati-
zou o empresário de forma emocionada que 
já planeja a construção do piso superior para 
a expansão na oferta de calçados, roupas, 
perfumes e bijuterias......aguardem...

Questionado de onde surgiu a ousadia 
para os negócios em razão de ser uma expe-
riência diferente daquilo que ele exercia, o 
mesmo sorriu e disse; “ Ninguém nunca me 
perguntou isso, mas, eu sou muito transpa-
rente e honrado de ter trabalhado na minha 
infância e princípio de adolescência como 
vendedor de verdura na rua. Minha famí-
lia morava em um sítio em Ocauçu e meu 
Pai tinha uma horta que colhia muitos pés 
de alface. Meus irmãos tinha vergonha de 
sair vendendo, então, eu pegava uma cesta 
grande de bambu, e saia vendendo a pé de 
porta em porta. No final do dia dava o di-
nheiro para o meu Pai e ainda ganhava meus 
trocadinhos. O dom de vendas vem de lá, o 
restante eu agradeço em muito a Deus e ao 
SEBRAE.

Quanto a origem do nome “Di Brittus 
Magazine”, Amadeu revelou: “ Eu viajo 
muito, e um dia eu estava em Birigui, e vi o 
nome de uma fábrica “ Di fiori”, e como diz 
o ditado em que nada se cria, tudo se copia, 
eu coloquei este nome, embora, ninguém se 
refira a loja por este nome, apenas a chama 
de A LOJA DO AMADEU”, comentou.

Para finalizar Amadeu de Brito deu uma 
“palhinha” do seu sucesso. “Não existe fór-
mula mágica, existe sim a ousadia, a de-
terminação e o mais importante a união da 
família em prol de um só objetivo. O outro 
segredo é que eu não invisto na minha pes-
soa ao contrário do que muitos fazem, meu 
foco é o cliente e minha alegria eu reafirmo, 
é a satisfação dos clientes através da agili-
dade no atendimento e sempre investindo 
em mercadorias de primeira, produtos ex-
clusivos e equipamentos com tecnologia de 
ponta. Cliente satisfeito, negócio perfeito”, 
finalizou.

“Não existe fórmula mágica, existe 
sim a ousadia, a determinação e o 

mais importante a união da família em 
prol de um só objetivo”

cipais fórmulas para alcançar o sucesso. “ 
Com o meu filho Matheus eu construí tijolo 
por tijolo nossa primeira loja, e com minha 
amada esposa e minhas filhas Amanda e 
Izabel a gente se aprimorou no atendimento 
com diversos cursos de qualificação ofere-
cidos pelo SEBRAE, outro grande parceiro 
nosso que sempre nos auxilia com orienta-

Amadeu de Brito e esposa.
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QUALIDADE DE VIDA:
Botucatu lança conceito “Poupatempo Saúde” com 10 novos 

Prontos Atendimentos Noturnos e farmácia até 23 horas.
Prontos Atendimentos Noturnos funcio-

nando em 10 regiões diferentes do município, 
uma farmácia municipal central atendendo 
até às 23 horas, uma unidade com vacinação 
até às 21 horas e 12 novos médicos que farão 
até 50 mil consultas a mais no período de um 
ano. Todas essas novidades fazem parte do 
conceito “Poupatempo Saúde”, iniciativa da 
Prefeitura de Botucatu para melhorar o aten-
dimento a população da Cidade.

A começar pelos prontos atendimentos 
noturnos, serão 12 médicos a mais na rede 
que atenderão a população até às 22 horas 
nas unidades de saúde dos seguintes bairros: 
Cohab 4 e jardim Cristina, na região leste; 
Cecap e Bairro Alto (Policlínica CSI) na 
região central; Vila dos Lavradores (Centro 
de Saúde Escola) e Jardim Iolanda, na re-
gião norte; Cohab 1 e Jardim Aeroporto, na 
região Sul; Rubião Júnior, na região oeste; 
e Vitoriana.

Os locais foram decididos após estudos 
de demanda realizados pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

“Essa é mais uma meta de governo que 
estamos cumprindo. Com a abertura destes 
10 prontos atendimentos noturnos em toda a 
Cidade, queremos aprimorar o atendimento 
da população, evitando que ela precise se 

às 23 horas. O local foi escolhido por ficar 
bem próximo ao terminal de embarque do 
Paratodos, região central do Município, 
onde grande parte dos ônibus do transporte 
coletivo passa, facilitando assim o acesso de 
pacientes egressos dos prontos socorros e 
prontos atendimentos noturnos naquele dia.

A abertura dos novos pontos de atendi-
mento contará com o suporte de 12 novos 
clínicos gerais além de equipes de enfermei-
ros. Este acréscimo de profissionais ofere-
cerá a capacidade de novos 50.688 atendi-
mentos por ano.

“Nossa estimativa é que o Pronto So-
corro Municipal finalize o ano próximo a 
100 mil atendimentos. Diante disso pode-
mos comparar o quanto esses novos prontos 
atendimentos noturnos vão ajudar. Nossa 
expectativa é oferecer atendimentos objeti-
vos para os casos mais simples, com rápida 
solução, e evitar longas esperas para os ca-
sos mais graves que forem ao Pronto Socor-
ro”, finaliza André Spadaro.

As medidas propostas aumentarão o nú-
mero de médicos disponíveis para o atendi-
mento a população para 18, especialmente 
no horário de pico, das 18 às 22 horas. O 
novo conceito “Poupatempo Saúde” deverá 
ter início no mês de novembro.

deslocar até o PS nos casos mais simples e 
assim desafogando o atendimento lá no ho-
rário de pico. Dessa forma o PS Adulto fica 
apenas para situações mais graves”, afirmou 

o Prefeito Mário Pardini.
A unidade de saúde do Bairro Alto 

(Policlínica CSI, em frente ao Senac) terá 
também uma farmácia municipal aberta até 

Parece incrível, mais é verdade, como 
já mencionamos em diversas oportuni-
dades, a cidade de Marília está cada vez 
mais perdendo espaço e desmoronando 
em importantes ranking’s norteadores 
de desenvolvimento, inclusive sendo ul-
trapassada por cidades de menor porte, 
como por exemplo, Lins, a 70 km daqui. 
Mais uma prova disso foi a divulgação 
da 5ª edição do Connected Smart Cities, 
no Centro de Convenções Frei Caneca no 
dia 17 de setembro. O Connected Smart 
Cities, principal evento do setor no Bra-
sil e um dos maiores da América latina, 
é realizado pela Sator e a Urban Systems 
e envolve empresas, entidades e governos 
em uma plataforma que tem por missão 
encontrar o DNA de inovação e melhorias 
para cidades mais inteligentes e conecta-
das umas com as outras, sejam elas pe-
quenas ou megacidades. O Ranking Con-
nected Smart Cities foi desenvolvido pela 
Urban Systems, por meio de metodologia 
própria e exclusiva, em parceria com a 
Sator, empresa organizadora do evento 
homônimo.

Durante a Cerimônia de Abertura do 
evento, que contou com a participação de 
autoridades, representantes de empresas 
e especialistas nacionais e internacionais, 
foi divulgado o resultado do Ranking 
Connected Smart Cities 2019. O levanta-
mento, realizado pela Urban Systems, em 
parceria com a Sator, mapeia todas as ci-
dades com mais de 50 mil habitantes (666 
municípios) com o objetivo de definir as 

Cidade de Lins ocupa a 47º posição na 5ª edição do 
Connected Smart Cities ficando 11 posições à frente de Marília.

cidades com maior potencial de desenvol-
vimento do Brasil.

Nesse sentido, o Ranking Connected 
Smart Cities 2019 apontou Campinas (SP) 
como a cidade mais inteligente e conecta-
da do país, seguida por São Paulo (SP), 
Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Caeta-

no (SP). Na sexta colocação está Santos 
(SP), seguida por Florianópolis (SC), Vi-
tória (ES), Blumenau (SC) e, na 10ª posi-
ção, Jundiaí (SP). Campinas conquistou, 
ainda, o 1º lugar no Ranking por Faixa 
Populacional mais de 500 mil habitantes; 
Ranking Região Sudeste; e nas Categorias 

Economia e Tecnologia e Inovação.
Em sua 5ª edição, o Ranking inovou 

mais uma vez e trouxe, na versão 2019, 
a incorporação de conceitos e novos indi-
cadores baseados na ISO 37122 -Sustai-
nable Cities And Communities – Indica-
tors For Smart Cities, mantendo-se como 
a melhor referência para comparação e 
análise de cidades inteligentes no Brasil. 
O resultado é apresentado em 4 frentes: 
geral, por eixo temático, por região e por 
faixa populacional.

O Ranking é composto por indicadores 
de 11 principais setores: mobilidade, urba-
nismo, meio ambiente, tecnologia e ino-
vação, economia, educação, saúde, segu-
rança, empreendedorismo, governança e 
energia, mesmos eixos temáticos do even-
to Connected Smart Cities.  “A Plataforma 
Connected Smart Cities é uma iniciativa 
que envolve empresas, entidades e gover-
nos e tem por missão encontrar o DNA de 
inovação para cidades mais inteligentes e 
conectadas, sejam elas pequenas ou mega-
cidades”, comenta a idealizadora da plata-
forma e diretora executiva da Sator, Paula 
Faria. A conhecida “cidade das escolas”, 
Lins se classificou em 47º lugar, enquanto 
Marília ficou apenas em 58º lugar.

Edgar de Souza, Prefeito de Lins, co-
memorou a posição e destacou a impor-
tância dos investimentos que estão sendo 
realizados na cidade. “Temos muitos de-
safios pela frente, mas nossa colocação 
nos deixa muito feliz, pois estamos no ca-
minho certo”. Disse.
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De desempregado a 
microempresário:
crie você mesmo a 

empresa onde gostaria 
de trabalhar! (Parte I).

Dicas sobre Direitos do 
Trabalhador - Parte 12

1-)  Em caso de transferência, quem 
tem que arcar com os custos da mesma?

Os custos relativos à transferência do 
empregado deverão ser pagos pelo Em-
pregador.

Art. 470 – As despesas resultantes da 
transferência correrão por conta do em-
pregador Artigo 470, CLT.

2) Enquanto o trabalhador esteve 
afastado da empresa, houve aumento sa-
larial para toda a categoria. Esse traba-
lhador também tem direito?

Sim. Ao voltar, o empregado que 
estava afastado tem direito não só ao 
aumento salarial, mas também tem di-
reito a todas as vantagens que a cate-
goria obteve durante o tempo em que 
ficou fora.

Art. 471 – Ao empregado afastado do 
emprego, são asseguradas, por ocasião 
de sua volta, todas as vantagens que, em 
sua ausência, tenham sido atribuídas à 
categoria a que pertencia na empresa. 
Artigo 471, CLT.

3) Quando o empregado casa, ele 
pode faltar o serviço sem ter descontos 
salariais?

Pode sim. Quando o empregado se 
casa, ele tem direito a faltar até 3 dias 
consecutivos de trabalho, sem prejuízo 
do recebimento integral do salário.

Art. 473 – O empregado poderá dei-
xar de comparecer ao serviço sem pre-
juízo do salário: II – até 3 (três) dias 
consecutivos, em virtude de casamento 
Artigo 473, II, CLT.

Aqui a gente descomplica tudo 
sobre o Direito do trabalho com 

dicas rápidas para você.

Mariano trabalhava em um buffet infantil 
de grande porte, como analista de comunicação 
e marketing, e ganhava um salário acima da 
média. Depois de três anos com carteira assina-
da, foi demitido. Mariano utilizou o FGTS e o 
seguro-desemprego para pagar as contas, viajar, 
descansar e depois de um certo tempo, voltou a 
procurar emprego.

Entregou currículos em diversas empresas, 
se inscreveu em sites de busca de vagas, mas 
quando surgia alguma oportunidade, o perfil bus-
cado era de estagiário.  Às vezes ele era chama-
do para algumas entrevistas, mas logo depois do 
processo seletivo, ou não obtinha retorno algum, 
ou então ouvia a seguinte resposta: “você é quali-
ficado demais para a nossa empresa, vai se sentir 
desvalorizado aqui e o salário não compensa”. 
Mariano então percebeu que, mesmo tendo todos 
os requisitos para ocupar várias vagas, nem sem-
pre a empresa estava buscando o melhor candi-
dato, mas o mais adequado.

O tempo foi passando, ele recebeu a última 
parcela do seguro-desemprego, o dinheiro do 
FGTS só dava para mais um mês e o desespe-
ro foi batendo. Quando perguntavam qual era a 
sua ocupação, Mariano tinha vergonha de dizer 
que estava desempregado e inventava alguma 
resposta.

O círculo foi se fechando e Mariano viu que 
tinha que fazer alguma coisa urgente: “Estou 
desempregado há quase um ano. E agora, o que 
posso fazer para transformar essa realidade?”.

Foi aí que caiu a ficha: “por que não utilizar 
tudo o que aprendi em um negócio só meu?” De-
cidiu ser consultor em organização e promoção 
de eventos infantis e utilizar a sua formação de 
comunicação e marketing para divulgar o seu 
trabalho da forma mais profissional possível. E 
assim Mariano se tornou freelancer.

Quem nunca passou ou conhece alguém que 
viveu uma situação como essa? É justamente por 

isso que estamos aqui: para te ajudar a enxergar 
novos caminhos. Afinal, é claro que ficar desem-
pregado é preocupante, mexe com a autoestima 
e, inclusive, com a saúde física e psicológica, 
principalmente se você tem uma família para 
sustentar. Mas felizmente existem diversas for-
mas de trabalhar e ganhar dinheiro. Já parou para 
pensar que você pode passar do status de “de-
sempregado” para “microempresário”?

Em meio a mais de 12,3 milhões de desem-
pregados no pais e milhares em nossa cidade, 
o JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA abre à 
partir desta edição uma série de artigos para te 
mostrar alguns passos que você pode seguir para 
se tornar o seu próprio chefe e criar você mesmo 
a empresa onde gostaria de trabalhar com todas 
as dicas para se tornar um micro empreendedor 
individual (MEI).

Mas, Afinal, o que é freelancer?
Vamos esclarecer logo uma coisa: ser free-

lancer não é o mesmo que fazer “bico”. Apesar 
de ambos serem caracterizados pela ausência de 
vínculo empregatício, a principal diferença está 
no fato de que fazer bicos é realizar pequenos 
serviços, de forma pontual, normalmente a bai-
xo custo. Fazer freelas, por sua vez, é realizar 
serviços como especialista em sua área, tanto 
para empresas, como para pessoas físicas, a um 
preço que pode, inclusive, te permitir pagar as 
suas contas e usufruir de algum tipo de lazer. 
Em outras palavras: você pode construir uma 
carreira atuando como freelancer, mas não fa-
zendo bicos. O segredo está no profissionalis-
mo e na formalização. Não percam a próxima 
edição onde estaremos abordando outros assun-
tos relativos até mesmo a abertura de sua MEI 
e suas vantagens. Caso você não consiga um 
exemplar da versão impressa, não se preocupa, 
basta nos acompanhar pelo site; www.jornaldo-
onibusmarilia.com.br

Cerca de 13 milhões de pessoas estão de-
sempregadas no Brasil, segundo pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O 
número representa, aproximadamente, 12,4% da 
população. Com um cenário pessimista para os 
empregos formais, as pessoas buscam alternati-
vas de trabalho, seja para garantir alguma forma 
de sustento ou complementar a renda. 

Com esse contexto, e a necessidade das 
pessoas de ganharem dinheiro para sobreviver, 
surgiu o que ficou conhecido como a uberização 
do trabalho. Esse modelo prevê um estilo mais 
informal, flexível e por demanda. A advogada 
trabalhista Deborah Gontijo, do escritório Kolbe 
Advogados Associados,  afirma que a uberiza-
ção é, na verdade, a modernização das relações 
de trabalho. 

“É natural que isso aconteça por conta do ce-
nário econômico, não só do Brasil, mas do mun-
do. Há um grande aumento na automação e na 
inteligência artificial, que cuida das tarefas repe-
titivas. Isso faz com que aumente uma demanda 
por um novo tipo de trabalho, onde as próprias 
pessoas querem ter uma nova rotina, com auto-

A uberização do trabalho.

nomia nas tarefas e a possibilidade de optar por 
quando querem trabalhar”, explica.#1 Organize-
-se: você vai precisar saber administrar bem seu 
tempo, seus recursos e suas reservas financeiras.

Dicas para o profissional lidar
com a uberização

#2 Saiba o valor do seu trabalho: não adianta 
cobrar um preço muito baixo para ser competiti-
vo e não ter retorno financeiro.

#3 Proteja-se: como autônomo, você pode 
extrapolar limites de carga de trabalho que po-
dem ser prejudiciais a sua saúde. Além disso, 
não vai ter legislação que te ampare da mesma 
forma que um trabalhador formal, nas questões 
trabalhistas.

#4 Firme contratos: Para deixar claro o 
serviço que você vai oferecer a uma empresa 
e a contrapartida dela, é ideal assinar um con-
trato de prestação de serviço autônomo ou de 
trabalho intermitente, dependendo do tipo de 
vínculo acordado.
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Sim, é possível viajar de Trem pelo Brasil! Vamos matar 
saudade e Conferir os lindos roteiros deste Brasil.

Olá pessoal, estamos de volta e, nes-
ta edição vamos quebrar o protocolo das 
viagens via ônibus para se deliciar pelas 
paisagens dos trilhos. Para o sucesso desta 
matéria que vamos publicar em duas ou três 
edições, percorremos cinco ferrovias para 
passageiros no Brasil. Foi uma viagem por 
uma profusão de histórias, rostos, paisa-
gens. Foi Brasil na veia.

Trem de longa distância, trem diário, 
trem de fim de semana. Trem que passa por 
estradas de ferro centenárias, serpenteia a 
Serra do Mar, corre por planícies pantanei-
ras, contorna pedaços raros de Mata Atlânti-
ca nativa. Tem trem pra todo mundo – e não 
estamos falando de Europa.

Ainda que a malha ferroviária brasilei-
ra não seja lá para inglês ver, temos quase 
30 000 quilômetros de trilhos e estações 
que servem de cenário para novelas de épo-
ca. Pois a Viagem e Turismo decidiu fazer 
um trem divertido: percorrer este Brasilzão 
através de suas ferrovias.

Escolhemos cinco trechos e passamos 
por quase todas as regiões do país. Foram 
1.689 quilômetros dentro de marias-fuma-

Cristina De Lucchi
Jornalista, Apresentadora 

acachapante, ainda mais delirante se visto 
sob outra perspectiva. A dos trilhos.

De volta ao passado na maria-fumaça 
São João Del Rei - Tiradentes (MG)
Jovens aguardam ansiosos o apito da 

partida, senhoras acenam com lenços para 
amores viajantes, moços veem das janelas 
suas saudades virarem pequenos pontos no 
horizonte. Minas Gerais, que carrega ouro, 
prata e minério de ferro nas veias, é a es-
trela das estações centenárias do país, que 
por anos revelaram cenas como essas. Por 
causa de uma bitola (a distância entre os 
trilhos) de apenas 76 centímetros, a lendá-
ria Estrada de Ferro Oeste de Minas leva o 

apelido de “Bitolinha”. No século 19, ela 
se estendia por 602 quilômetros até o lito-
ral carioca.

Hoje só vai de São João Del Rei a Ti-
radentes (12 quilômetros), mas segue cau-
sando auê entre os moradores, que correm 
para ver a maria-fumaça passar. Das cidades 
históricas mineiras, São João foi a que mais 
se expandiu. Ela guarda um centro históri-
co conservado e igrejas esplendorosas (a de 
São Francisco de Assis ganha menção hon-
rosa pela fachada com palmeiras-imperiais).

Começar a viagem por São João (e não 
por Tiradentes) é a melhor maneira de em-
barcar no passado, já que sua estação tem 
o Museu Ferroviário, que volta às origens 

com litografias e objetos de antigamente. O 
maquinista Alexandre costuma lagartear por 
lá antes de botar o trem nos trilhos. “Sabe 
como funciona uma panela de pressão?”, é 
o jeito com que começa a explicar o meca-
nismo da locomotiva a vapor.

Já são dois séculos de invenção, mas 
ainda impressiona ver essa gigante funcio-
nar assim: à base de água e óleo. Países com 
tradição ferroviária, como a Alemanha, já 
aposentaram suas marias-fumaças há anos. 
Ou seja, elas são um tesouro.

Dada a largada, aparece a Edna, que 
vende memória afetiva em forma de doce 
– pirulito de mel, pé de moleque e cocada 
com limão. Ela é filha do Seu Zé do Ferro 
Velho, o doceiro mais antigo de São João. 
Lá fora, o verde da mata divide espaço com 
o amarelo-manga dos ipês (primavera!), e 
uma brisa boa entra pela janela de guilho-
tina. O auge é quando avistamos o Rio das 
Mortes, o córrego dos injuriados da Guer-
ra dos Emboabas, que corre translúcido na 
frente dos blocos de pedra da Serra de São 
José. E quando a viagem começa a dar um 
caldo… Fóóón. Chegamos. A brincadeira 
acaba em 37 minutos. Antes de decidir se 
você quer chegar ao miolo de Tiradentes a 
pé (a 1,5 quilômetro) ou de charrete, assista 
aos funcionários puxarem, manualmente, a 
frente do trem para inverter a direção.

Coincidências à parte, o episódio atraiu 
os celulares de uma turma da escola “Piuí 
Cha Chá”. E o desembarque na hora do al-
moço é providencial para conjugar o tour 
com qualquer coisa que venha de um fogão 
a lenha. Trem bom demais.

Extensão: 12 km (40 minutos de viagem).
Estações: duas (São João Del Rei e 
Tiradentes).
Partida de São João: sexta, 10h, 14h; 
sábado, 10h, 13h30 e 15h30; e
domingo, 10h e 13h30.
De Tiradentes: sexta 11h30, 16h; sábado 
11h, 14h30 e 16h30; e domingo, 11h e 
14h30.
Onde comprar: nas bilheterias das 
estações ou nas agências de turismo.
Fica a dica: pode lotar aos sábados, 
especialmente durante as férias escolares 
e em épocas de festivais em Tiradentes 
(como o de cinema, no fim de janeiro, ou o 
de gastronomia, em agosto).
Melhor lado do vagão: esquerdo (sentido 
São João – Tiradentes). Dá visões mais 
amplas da imensidão e cai de frente para 
os paredões da Serra de São José nos 
instantes finais.

Você gostou??? Então não perca a nos-
sa próxima edição impressa ou nos acom-
panhe pelo SITE e pelas redes sociais onde 
publicaremos a continuação do passeio pela 
Rota clássica, trens modernizados — Belo 
Horizonte (MG) → Vitória (ES), e desco-
brir o segredo das montanhas capixabas – 
Viana → Araguaia (ES).

ças, litorinas e locomotivas diesel-elétricas. 
A epopeia, que começou em Minas Gerais, 
na estação imperial de São João Del Rei, só 
terminou 12 dias depois. Fomos de São João 
a Tiradentes de locomotiva a vapor e de 
Belo Horizonte a Vitória em vagões novís-
simos. No Espírito Santo, desfrutamos das 
Montanhas Capixabas. Encaramos também 
a lendária Estrada de Ferro Carajás, entre 
o Maranhão e o Pará, por 16 longas horas, 
antes de fazer o famoso trecho de Curitiba a 
Morretes, no Paraná.

Voltamos com histórias que mostram 
a exuberância natural e cultural deste país 
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VITRINE

A DONA DO PEDAÇO:
‘Na sarjeta’, Josiane se prostitui e sofre grande golpe.

A vida imita a arte, ou a arte imita a vida? 
Não sabemos, mas o caso da megera Josia-
ne (Agatha Moreira) no folhetim ‘A Dona 
do Pedaço’, pode ser parecido com muitas 
coisas em nossa vida real. Ela, que sempre 
viveu bem, por ganância quis mais ainda e 
acabou ‘na sarjeta’, tendo que buscar meios 
sórdidos para conseguir sobreviver.

A antagonista, que não se cansa de fazer 
o mal, começará a oferecer sexo em troca de 
favores ‘perigosos’ que contratará na novela 
das nove da TV Globo. Em trechos anteci-
pados conseguimos apurar que a primeira 
vez da nova ‘prostituta’ da trama de Walcyr 
Carrasco será com um hacker.

A segunda, será com um assaltante, que 
tentará trocar o serviço por uma noite de pra-
zer. A terceira, que será o momento que Jo-
siane levará um golpe do próprio primo, Rael 
(Rafel Queiroz). A megera ordenará que ele 
tire o celular de Fabiana (Nathalia Dill) à 
força, no entanto, ele além de rejeitar o sexo, 
afirmará que e Josiane ‘não vale nada’.

Tudo começará no fim do mês de outu-
bro, quando Régis (Reynaldo Gianecchini) 
estiver preso, acusado do assassinato do ex-
-mordomo da mimada, Jardel (Duio Botta). 

A falsiane, em um ato de pura maldade, 
chegará a conclusão de que tornar a prisão 
do ex-golpista um escândalo, é a melhor 
forma de sair impune. Então ela contratará o 
bandido virtual, para espalhar notícias falsas 
sobre Régis.

Após, Josiane tentará contratar o primo 
bandido para apagar as provas do assassina-
to que prendeu Régis, que caso vão à públi-
co, incrimina a megera. Como as provas es-
tão no celular de Fabiana, ela precisa armar 
um golpe contra ela.

O primo, a primeiro momento rejeitará a 
proposta sexual da vilã, no entanto, aceitará 
uma dica preciosa para assaltar seu namo-
rado Téo (Rainer Cadete). Por fim, segundo 
as informações, ela conseguirá o almejado e 
apagará a prova do crime não só do celular, 
quanto da nuvem (armazenamento virtual).

Quatro produções do estúdio chegarão 
aos cinemas em 2021.

O ano de 2019 foi extremamente positi-
vo para a Marvel Studios, com o lançamen-
to de três longas, ‘Vingadores: Ultimato’; 
‘Capitã Marvel’ e ‘Homem-Aranha: Longe 
de Casa’. Os filmes renderam mais de R$ 1 
bilhão para o estúdio em bilheteria. Apesar 
disso, 2019 será ultrapassado nesse quesito. 
Isso porque, em 2021, quatro produções do 
estúdio chegarão aos cinemas.

O primeiro lançamento do ano será 
‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’. O 
filme será um termômetro importante para 
ver como o mercado chinês responderá ao 
herói, a produção será lançada no dia 12 
de fevereiro, com direção de Destin Daniel 
Cretton.

Já em Maio, no dia 7, Benedict Cum-
berbatch vai retornar em ‘Doutor Estranho: 
no Multiverso da Loucura’, Elizabeth Olsen 

também estará no elenco, reprisando o papel 
da Feiticeira Escarlate.

Já no segundo semestre, no dia 16 de 
julho, ‘Homem-Aranha 3’ será lançado. A 
Marvel Studios e a Sony chegaram a um 
acordo para lançar o filme, depois de muitas 
conversas sobre o destino da franquia. O di-
retor do filme ainda não está confirmado, mas 
o longa terá Tom Holland no papel principal.

A Marvel encerra sua temporada de 
lançamentos no dia 5 de novembro, com 
‘Thor: Love and Thunder’. Chris Hemswor-
th e Tessa Thompson retornam como Thor e 
Valkiria, respectivamente. 

Ainda em 2021, a plataforma de strea-
ming Disney + também irá lançar quatro pro-
duções, ‘Loki’, ‘WandaVision’, ‘What If...?’ 
e ‘Gavião Guerreiro’ vão apresentar novas 
histórias envolvendo o universo Marvel.

Sabrina Sato sofre com mudanças na 
Record antes de estreia aos domingos.

Como todos já sabemos, a saída de 
Reinaldo Gottino da Record e seu remane-
jamento para a CNN Brasil promoveu mu-
danças drásticas no planejamento da emis-
sora paulista, que precisou deslocar Geraldo 
Luís para o comando do ‘Balanço Geral’, 
conforme aconteceu na tarde do último dia 
30 de setembro, embora tivesse sido supos-
tamente tratado como ‘segunda opção’ após 
a recusada de nomes para assumir o jornal 
da hora do almoço.

Imediatamente, a perda do profissional no 
final da faixa matinal aos domingos, fez com 
que a emissora promovesse Sabrina Sato ao 
cargo. Após inúmeros meses fora das teli-
nhas desde a extinção do seu programa aos 
sábados, a profissional estava se preparando 
para retornar apenas no ano que vem, mas 
seu ‘comeback’ acabou sendo adiantado.

Com a mais nova comandante do ‘Do-

mingo Show’ definida, com data marcada 
de estreia para acontecer a partir do dia 3 de 
novembro, a grade do canal, ao que parece, 
sofrerá alterações drásticas que afetarão até 
mesmo a própria japa.

A ideia inicial é que o dominical não 
possuirá em torno de quase 5 horas de du-
ração conforme funciona hoje em dia, mas 
sim com uma redução drástica em torno 
de duas horas, possivelmente das 13h45 às 
15h45, entregando para o programa de Ro-
drigo Faro, como manda o figurino.

Com o ‘buraco’ deixado no horário ante-
rior, há uma incógnita em torno do que será 
feito: ou o lançamento de outro programa 
para reforçar a programação, ou então o re-
torno de algum tapa-buraco, como o ‘Tudo 
a Ver’, ou esticamento de atrações como 
‘Pica-Pau’ ou ‘Todo Mundo Odeia o Chris’. 
Resta aguardar as mudanças!



Migração para nuvem:

Como garantir um plano de sucesso.

DESTAK
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Otimizar a nova infraestrutura é uma 
forma de mostrar para a empresa os benefí-
cios deste modelo.

Quando converso com gerentes de TI e 
CIOs, ou até mesmo líderes de negócio ou 
de inovação, vejo que eles já assimilaram 
algumas das vantagens do cloud computing 
frente ao modelo convencional on premises. 
Agora, o assunto é outro. Se antes era ne-
cessário apontar os benefícios da nuvem, a 
questão do momento é como realizar uma 
boa estratégia de migração.

Mudar de tecnologia, convenhamos, não 
é fácil. Venho abordando em textos recentes 
o quão importante é que a sua estratégia em 
cloud esteja alinhada com a gestão da em-
presa. Mas isso não é tudo.

Os decisores de TI têm um desafio com-
plexo em mãos. O primeiro, é convencer a 
organização da importância do tema e de-
pois, é fazer da migração um processo que 
não seja doloroso e que não cause (tanto) 
impacto para os usuários internos e finais.

Minha intenção, então, com este artigo é 
mostrar para as equipes de TI quais aspectos 
devem ser considerados e as boas práticas 
do mercado. Todas as fases imprescindíveis 
são muito parecidas com as existentes nos 
frameworks de gestão de projetos.

É necessário primeiramente planejar a 
migração, levantando todos os cenários e 
variáveis possíveis. Nessa fase é importante 
identificar o que deve ir para a nuvem e o 

mundo cada vez mais globalizado e 24/7, 
esse procedimento é similar a consertar um 
carro em movimento.

O objetivo desta fase é maximizar a efi-
ciência e minimizar o tempo de inatividade. 
É uma boa prática adotar a filosofia DevOps. 
Ela vai ser crucial para a transferência de 
dados, para a reinstalação das aplicações ou 
os testes de ambientes. É preciso também, 
ter um protocolo de suporte para o público 
interno, caso haja dúvidas a serem sanadas.

Otimize a sua nova infraestrutura de TI
Esta é a etapa de corrigir eventuais fa-

lhas, criar rotinas de manutenção e otimizar 
toda a nova infraestrutura de TI. Vale aque-
la velha máxima: para ter os benefícios da 
nuvem, é necessário colocar em prática pro-
cessos e soluções projetados para ela.

Pode ser, também, o momento de imple-
mentar soluções de automação de tarefas, 
algo que libera tempo do time para funções 
mais estratégicas. E no mundo moderno, 
o departamento de TI é a chave para uma 
organização conseguir novas receitas, dimi-
nuir custos e proporcionar uma melhor ex-
periência para o cliente.

Ele é um ponto de partida com as per-
guntas que devem ser feitas antes da contra-
tação de um provedor e o deploy dos dados 
e sistemas. O texto detalha as etapas para 
que a jornada pelo mundo da computação na 
nuvem seja mais gradual e suave possível.

Como colocar uma barra de música no Google Chrome.

Acabaram os dias de inúmeras guias 
com alguma música tocando, se estressar ou 
perder tempo procurando a origem; novo re-
curso do Chrome permite parar, continuar, 
avançar ou voltar a música.

A situação provavelmente já aconteceu 
com você: existem inúmeras abas abertas 
no Chrome e uma delas está tocando uma 
música, ou rodando um vídeo. Isso não seria 
um problema se você, por exemplo, quises-
se parar de ouvir aquele som. Para silenciar 
o incômodo, é preciso caçar de qual guia 
está vindo o som. Não mais, agora o Goo-
gle criou um novo botão para o desktop que 
permite pausar (e tocar) músicas e vídeos a 

que devem continuar on premises. Em segui-
da, realizar uma implementação que permita 
corrigir falhas já existentes tanto em arquite-
tura, quanto em sistemas. Por fim, otimizar a 
nova infraestrutura, como forma de mostrar 
para a empresa os benefícios do modelo.

Prepare-se para a mudança
Nesta primeira fase, é preciso pensar na 

arquitetura de software, nos impactos da 
segurança e qual o fornecedor de nuvem é 
mais adequado para a sua realidade. É o mo-
mento de mapear os gaps existente na sua 
infraestrutura atual e como eles podem ser 
corrigidos no novo cenário.

É, também, a hora de estudar sobre tec-
nologias modernas e ainda ter uma estima-
tiva do ROI da operação. A primeira etapa 
é um levantamento das variáveis que uma 
transição deste porte pode trazer. Sem um 
bom planejamento, a migração para o cloud 
pode ser um problema, ao invés de uma so-
lução.

Fazer a implementação na nuvem
Talvez, a hora mais crítica da migra-

ção é quando se desliga os sistemas que 
já são funcionando e liga-se o botão que 
coloca os dados, aplicativos e informações 
nas plataformas baseadas em nuvem. Num 

partir de qualquer aba que você esteja nave-
gando no momento.

A nova função ainda está em fase expe-
rimental. A seguir, veja um passo a passo 
para aproveitar este recurso, mas em pri-
meiro lugar lembre de ter a última versão do 
Chrome atualizada:

1-) Com o Chrome aberto, selecione os 
três pontinhos no canto superior à direita

2-) Selecione Ajuda e depois ‘Sobre o 
Google Chrome’. Se aparecer que o Google 
está atualizado, você pode pular esta fase; 
caso não, clique para atualizar – só fique 
atento se você salvou tudo o que estava 
usando no chrome, pois ele irá reinicia-lo

 Habilitar o botão de pausa e play
1-) Abra o Chrome e procure chrome://flags/ na barra de url
2-) Dentro da seção search flags, procure Global Media Controls
3-) Na caixa suspensa à direita, escolha Enabled e logo depois dê a seguinte sequência.
1-) Clique em Relaunch Now. Novamente, tenha certeza de que você está com tudo salvo, 
pois isso vai resetar seu navegador
2-) Agora você vai ter uma barra de player na parte de baixo da sua barra de ferramentas.

Testando
1-) Abra um site como o YouTube ou o Spotify Web Player no seu navegador e selecione 
uma música ou um vídeo para testar
2-) Quando você clicar em pausar, clique novamente no botão de play
3-) Uma caixa irá aparecer, te mostrando a música ou vídeo que está atualmente tocando. 
Clique no botão de pausa
4-) Clique no botão play para continuar ouvindo. Existe também uma opção de avançar e voltar.
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Loterias Online:
Aplicativo lançado pela Caixa para apostas pelo celular 

ainda é pouco explorado pelos apostadores.
Já está disponível o aplicativo Loterias Cai-

xa, plataforma de vendas de apostas via celu-
lares desde o dia 1º deste mês. Para utilizar o 
aplicativo, o usuário precisa ter mais de 18 anos 
e efetuar um cadastro, inserindo o CPF e crian-
do uma senha para acesso.

Quem acessa o portal Loterias Online deve 
utilizar os mesmos dados para acesso. O paga-
mento é feito com cartão de crédito, com va-
lor mínimo de compra de R$ 30 por transação 
e máximo de R$ 500 por dia. No entanto, se-
gundo levantamento realizado após pouco mais 

Governo cancelará 8,5 mil unidades do Minha Casa Minha Vida.

O Ministério do Desenvolvimento Re-
gional vai cancelar a construção de pelo me-
nos 8.482 unidades do Minha Casa Minha 
Vida contratadas de forma irregular pelo 
governo do ex-presidente Michel Temer, 
segundo apurou o Estadão/Broadcast.

De 24 a 31 de dezembro de 2018, o en-
tão ministro das Cidades, Alexandre Baldy, 
autorizou a contratação de 17.404 unidades 
do faixa 1 do programa habitacional sem 
que essa despesa estivesse prevista no Orça-
mento, o que contraria a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF).

A irregularidade foi apontada em relató-
rio da Controladoria-Geral da União (CGU) 
antecipado pelo site O Antagonista e confir-
mado pela reportagem. A equipe do governo 
Jair Bolsonaro tentou contornar o problema 
ao incluir a previsão orçamentária num cré-
dito suplementar aprovado pelo Congresso 
em junho, mas os órgãos de controle adver-
tiram que a manobra seria insuficiente para 
sanar o desvio. Para os auditores, a previsão 
orçamentária precisaria existir no momento 
das contratações.

Os contratos que serão cancelados ainda 
não tiveram as obras iniciadas. O governo 
tentará salvar outras 8.922 unidades que es-
tão no mesmo lote alvo da fiscalização. Um 
relatório está sendo preparado pela Caixa 
com o detalhamento dos contratos que po-
derão ser aproveitados, com um mapeamen-
to de construções já iniciadas e prejuízos de 
eventuais interrupções.

Segundo uma fonte do governo, a de-
cisão sobre essas unidades remanescentes 
precisa ser tomada com cautela. Ao mesmo 
tempo em que há grande expectativa dos be-

neficiários por essas residências, essa fonte 
avalia não ser possível “compactuar com 
uma pedalada”.

No início do ano, o custo de cancela-
mento dos contratos era estimado em R$ 29 
milhões, em função da multa contratual de 
2% sobre o valor do empreendimento, uma 
vez que 15 deles já haviam sido iniciados.

Segundo a CGU, Baldy, hoje secretário 
de Transportes Metropolitanos do Estado de 
São Paulo, efetivou a contratação de 17.404 
unidades entre os dias 24 e 31 de dezembro 
de 2018, já no apagar das luzes do governo 
passado, somando R$ 1.430.557.814,00. As 
unidades estão distribuídas em 68 empreen-
dimentos e dois equipamentos públicos.

“Tais contratações, realizadas pela Cai-
xa - Agente Operador do PMCMV, decor-
reram da autorização do então Ministro das 
Cidades, em 24/12/2018, subsidiado por 
despachos da Secretária Nacional de Ha-
bitação e do Secretário Executivo, sem que 
houvesse a demonstração de que haveria 

ação orçamentária do PMCMV tivesse se 
modificado favoravelmente e propiciasse a 
retomada das contratações, e contraria o art. 
16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto 
que não apresentou os elementos necessá-
rios para o aumento da despesa, resultando 
em uma despesa não autorizada, irregular e 
lesiva ao patrimônio público”, diz o parecer.

Segundo a CGU, do total de unidades 
contratadas irregularmente, apenas 2.874 
decorrentes de emergência ou de calami-
dade pública possuem beneficiários iden-
tificados, o que corresponde a 16,5% das 
unidades habitacionais contratadas em de-
zembro de 2018.

Procurado pela reportagem, Baldy infor-
mou via assessoria de imprensa que os pro-
cessos de seleção para o Minha Casa Minha 
Vida “são legais, regulares e seguiram as le-
gislações pertinentes ao programa, sempre 
de modo transparente e eficiente”.

“O ex-ministro lamenta que o ministro 
do Desenvolvimento Regional, Gustavo 
Canuto, não tenha conseguido compreender 
a importância do programa, em não seguir 
a diretriz do presidente Jair Bolsonaro em 
manter o programa para as famílias de bai-
xíssima renda”, diz o comunicado.

“O Ministro Canuto já chegou a afirmar, 
em vídeo para as redes sociais, que iria auto-
rizar o início de obra de todas as contratações 
referentes a 2018, demonstrando a condição 
legal dos procedimentos. A própria Secreta-
ria Nacional de Habitação, sob gestão do mi-
nistro Canuto, afirmou em parecer que estas 
seleções e autorizações de 2018, seguiram 
toda a norma do programa e estavam aptas a 
prosseguirem”, acrescenta a nota.

Baldy afirma ainda que sempre atuou 
com transparência e governança quando ges-
tor, “procurando atender especialmente às 
famílias pobres de cada canto deste Brasil, 
dentro da lei, que sonhavam com a sua casa 
própria, com condições dignas de vida”.

orçamento disponível para a execução das 
obras decorrentes dos contratos firmados”, 
diz o parecer do órgão controlador.

De acordo com a CGU, em agosto de 
2018 as secretarias de Orçamento Federal 
(Ministério do Planejamento) e do Tesouro 
Nacional (Ministério da Fazenda) já haviam 
orientado a pasta de Baldy para que não se-
lecionasse novos projetos do programa ha-
bitacional que tivessem impacto orçamen-
tário e financeiro em 2019, justamente por 
conta da restrição orçamentária.

A proposta de lei orçamentária 2019 
enviada pelo Ministério das Cidades ao 
Planejamento já evidenciava um déficit or-
çamentário para o programa. Essa situação 
piorou em 19 de dezembro do ano passado 
porque, durante a tramitação do Orçamento 
no Congresso, o programa teve subtraídos 
R$ 407,2 milhões da destinação original.

“O ato do gestor que autorizou as con-
tratações não conta com subsídios técnicos 
e/ou jurídicos que demonstrem que a situ-

Segundo a CGU, despesa 
com essas unidades não 

estava prevista no Orçamento, 
contrariando a LRF.

de uma semana do lançamento, verificou ainda 
uma baixa adesão por parte dos apostadores, 
que por sua vez, não precisarão mais enfrentar 
filas em lotéricas para efetuar sua fézinha.

A titulo de orientação, o aplicativo está 
disponível para aparelhos iOS, da Apple, e 
será em breve disponibilizado para usuários 
Android. É possível apostar nas seguintes lo-
terias:
• Mega-Sena • Lotofácil • Quina
• Lotomania • Timemania • Dupla Sena
• Loteca • Lotogol • Dia de Sorte
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Como seguir em frente e superar o desânimo.
VIVER BEM

QUATRO PASSOS PARA VENCER O 
DESÂNIMO E SEGUIR EM FRENTE

1- AMPLIE SUA PERCEPÇÃO
Gostaria de propor uma reflexão: para você, o 

mundo e as coisas a sua volta são finitas ou infini-
tas? Boa parte das pessoas respondem que são fini-
tas. Afinal, conseguimos definir os limites de cada 
coisa: eu sou uma pessoa, você é outra. Os objetos, 
as construções que nos cercam e a natureza também 
têm suas dimensões particulares. Por outro lado, al-
gumas pessoas respondem que somos infinitos, pois 
o universo é infinito.

Na realidade, somos as duas coisas: finitos e 
infinitos. Temos aspectos físicos e materiais, limi-
tados e individualizados. Mas, se analisarmos em 
níveis cada vez menores, perceberemos que tam-
bém somos todos integrantes de um mar infinito 
de partículas. As mesmas partículas que hoje dão 
forma ao seu corpo, já podem ter feito parte de uma 
estrela. A maneira como essas partículas se arran-
jam e rearranjam, é que podem gerar a formação de 
algo finito, mas que nunca deixará de ser também 
parte do infinito.

De maneira simplificada, vamos considerar que 
somos constituídos por aspectos físicos, emocio-
nais, mentais e espirituais. O primeiro, o aspecto fí-
sico, é finito-limitado. Já os outros três, representam 
um gradiente que nos leva do finito para o infinito-
-ilimitado. Portanto, podemos dizer que apresen-
tamos aspectos físicos-finitos e sutis-infinitos. Se 
analisarmos bem, fisiologicamente apresentamos 
inteligências adequadas para lidar com estes aspec-
tos.

Nosso cérebro é dividido em dois hemisférios: 
esquerdo e direito. O lado esquerdo, está relacio-
nado à nossa capacidade cartesiana do raciocínio 
linear. É nosso lado ativo que quer entender, fazer, 
resolver. Lidar com a vida física e material depende 
dessa inteligência racional. Sem ela, não consegui-
ríamos realizar as atividades básicas como comer, 
trabalhar, pensar, organizar, cuidar, planejar, etc.

Já o lado direito, está mais ligado à inteligência 
abstrata, artística, que nos proporciona uma com-
preensão em rede. Ele percebe a complexidade e o 
todo, ao contrário dos aspectos pontuais e lineares, 
percebidos pelo lado esquerdo. O hemisfério direito 
é mais receptivo e está ligado à intuição, ao sentir. 
Ele que nos permite lidar com os aspectos sutis e 
imateriais em nossa vida, como nossas emoções, 
pensamentos mais complexos e aspectos espirituais.

2- O CONTATO ESPIRITUAL:
UM PASSO À DIREITA

A neurocientista Jill Bolte Taylor era uma pesqui-
sadora cética e cartesiana, até sofrer um derrame ce-
rebral. Com o lado esquerdo do cérebro afetado, sua 
inteligência racional, tão necessária para lidar com o 
dia a dia e com seu trabalho como cientista, ficou com-
prometida. Com isso, ela passou a precisar de ajuda até 
para as atividades mais básicas do dia a dia.

Em seu livro “A Cientista que curou seu próprio 
cérebro”, Jill descreve o intenso júbilo, confiança, 
alegria e tranquilidade que sentiu em sua experiên-
cia ao lidar com o mundo de forma mais significa-
tiva a partir do lado direito do cérebro. Não havia 
mais preocupações, impaciência ou julgamentos, 
tudo parecia deslumbrante. Algo similar ao êxtase 
descritos por aqueles exercitam práticas espirituais.

Somente com seu lado esquerdo do cérebro 
seriamente silenciado, Jill foi capaz de acessar sua 
inteligência e percepção da realidade a partir do he-
misfério direito do cérebro. Ao começar sua recupe-
ração, chegou até mesmo a questionar se desejava 

mente achamos que as coisas não estão dando cer-
to, que temos azar. Assim, não percebemos que a 
vida está sinalizando algo que precisa ser mudado 
ou que estamos ainda no processo de mudança, e 
isso leva tempo.

Assim como Jill Bolte Taylor, podemos voltar a 
retomar a nossa conexão com o fluxo maior de tudo 
que existe, saber quem somos e estarmos em paz e 
júbilo: está tudo um passo à direita em nosso cérebro!

4- ENTREGUE-SE AO FLUXO UNIVERSAL
O equilíbrio do corpo físico é mantido a partir 

da rede energética que constitui uma consciência. 
Quando apenas uma única célula se desconecta des-
te campo de consciência integradora, os mecanis-
mos de cura e defesa do corpo não dão conta dela, 
que se enxerga como independente do corpo.

Se vê sozinha e impotente diante dos outros tri-
lhões de células, e passa a lutar contra ele. Começa 
a se multiplicar e tentar dominar o que estiver à sua 
volta, na luta pela sua sobrevivência. Porém, ela 
não percebe que, ao fazer isto, está prejudicando a 
si mesma e colocando em risco a vida do universo 
do qual ela mesma faz parte. Entra em um processo 
suicida que ameaça todo o seu universo. Essa é a 
maneira como o câncer se manifesta.

Ao longo da história da humanidade, passamos 
a nos focar nos aspectos materiais (físicos-finitos) 
da existência. Ao deixar de lado os aspectos sutis, 
fomos perdendo a capacidade de enxergar e viven-
ciar a conexão com a estrutura maior de nosso pla-
neta e universo.

Passamos a nos ver sozinhos, isolados, sepa-
rados, diante de um mundo gigantesco lá fora do 
qual temos que nos defender e tentar controlar. Um 
mundo tão grande e opressor que não damos conta, 
ou um mundo que precisamos conquistar e dominar 
para assim nos sentir seguros. Com isso, em vez de 
contar com o auxílio da inteligência e fluxo maior, 
passamos ter medo dela, lutando para controlá-la, 
sem perceber que esta é uma tarefa impossível.

A humanidade ainda está muito desconectada e, 
por isso, quando tentamos nos conectar, é um movi-
mento como “remar contra a maré”. Isso nos exige 
mais esforço para confiar e nos manter conectados.

Ninguém nos ensina a lidar com nossos sen-
timentos, pensamentos e aspectos espirituais. No 
máximo tentamos entendê-los e resolvê-los, assim 
como fazemos com a nossa vida física. Porém, eles 
exigem uma abordagem que vai além do racional 
e prático. É preciso querer e insistir no movimento 
de conexão, de aprender a conhecer e conduzir os 
aspectos emocionais e mentais. Assim, nos entre-
garmos ao fluxo maior mesmo diante do medo.

VENCER O DESÂNIMO COM MEDITAÇÃO: 
O PASSO MAIS BÁSICO E PRECIOSO
A meditação é o que mais nos ajuda a nos co-

nectar com a inteligência e fluxo maior. Ela nos 
ajuda a direcionar nossos pensamentos e emoções 
na compreensão e consciência desse âmbito mais 
amplo. Por isso, buscar na vida física maior contato 
com a natureza externa e interna também nos ajuda 
a nos manter conectados.

O exercício meditativo guiado que ofereço lhe 
ajudará a manter esta imagem e sentimento vivo 
dentro de si. Procure cultivar isto em seu dia a dia, 
escolhendo a esperança e a confiança, mesmo quan-
do seus pensamentos e sentimentos ainda não esti-
verem alinhados com elas.

A perseverança, dia após dia, aceitando o que 
ainda não mudou e reconhecendo os progressos, por 
menores que ainda sejam, lhe levarão a felicidade, 
passo a passo.

voltar a sentir todos aquelas dúvidas e preocupações 
que a recuperação do hemisfério esquerdo lhe traria 
novamente.

Depois de anos de reabilitação, Jill recuperou a 
atividade integral de seu cérebro, mas sua vida foi 
transformada pela experiência, como ela descreve 
em seu livro:

“Incapaz agora de perceber temperatura, vibra-
ção, dor ou propriocepção (a posição de seus mem-
bros), você tem alterada a consciência de suas fron-
teiras físicas. A essência de sua energia se expande 
e ela se mistura à energia à sua volta, e você sente 
que é tão grande quanto o Universo. Aquelas peque-
nas vozes no interior da sua cabeça, que lhe lem-
bram sempre quem você é e onde mora, se calam. 
Você perde a conexão da memória com seu velho 
eu emocional, e a riqueza desse momento, do aqui e 
agora, cativa sua percepção. Tudo, incluindo a força 
de vida que é você, irradia energia pura. Com curio-
sidade infantil, seu coração flutua no espaço e sua 
mente explora novas formas de nadar em um mar de 
euforia. Então, pergunte-se: você se sentiria motiva-
do para voltar a uma rotina altamente estruturada?

Sendo honesta, havia certos aspectos na mi-
nha nova existência que eu preferia, comparando-
-os a como havia sido antes. Não estava disposta 
a comprometer meu novo conhecimento em nome 
da recuperação. Gostava de ter descoberto que era 
fluida. Adorava saber que meu espírito era unificado 
com o Universo e acompanhava o fluxo de tudo que 
me cercava. Considerava fascinante estar em tão 
completa sintonia com as dinâmicas de energia e a 
linguagem corporal. Mas, acima de tudo, adorava o 
sentimento de profunda paz interior que inundava a 
essência do meu ser.

Creio que Ghandi estava certo ao dizer: “De-
vemos ser a mudança que queremos ver no mun-
do”. Percebo que a consciência de meu hemisfério 
direito está ansiosa, esperando que a humanidade 
dê aquele salto gigantesco e dê um passo à direita, 
de forma que possamos fazer o planeta evoluir e 
transformar-se no lugar de paz e amor que quere-
mos que ele seja”.

Não à toa tanto se fala em meditação nos dias 
de hoje, afinal, ela justamente nos ajuda a acalmar 
nosso tagarela interior do lado esquerdo do cérebro, 
bastante acelerado. A serenidade interna nos permite 
acessar nossa inteligência sutil, nos reconectar com a 

rede energética de tudo que existe em nosso universo.
Jill precisou passar por um derrame cerebral 

para ser capaz de acessar tal conexão, ainda que 
involuntariamente. Porém, todos nós temos a esco-
lha de nos conectarmos ao mar infinito de tudo que 
existe de maneira consciente e voluntária ao traba-
lharmos nossos aspectos emocionais, mentais e es-
pirituais, começando pelas atividades meditativas.

3- ENTENDA QUE VOCÊ FAZ PARTE DE 
UMA ENGRENAGEM MAIOR

Nosso corpo físico é um universo que contém 
trilhões de células, e cada uma delas carrega um ní-
vel de consciência. Elas sabem exatamente o que 
precisam fazer. Não entram em crise, não duvidam 
do seu papel ou procuram exercer outra função. A 
célula simplesmente é quem é expressa sua essência 
e seu potencial e, com isso, contribui da melhor ma-
neira para o universo do qual ela faz parte: o corpo.

A célula do coração não precisa pensar no papel 
do fígado, do pulmão e dos rins. Ela faz a parte dela 
e, assim, garante que as outras células tenham con-
dições de fazer o mesmo. Garantindo a harmonia 
do organismo.

Assim como as células em relação ao corpo, 
também estamos conectados ao nosso planeta e ao 
universo. Podemos contar com toda a inteligência 
do fluxo maior que nos leva à harmonia. Quando 
temos esse entendimento, adquirimos mais consci-
ência de quem somos, do nosso propósito. E, assim, 
podemos ser quem fomos projetados para ser.

Contamos com todo o universo a nosso favor, 
nos sentimos em paz, confiamos na vida e nos entre-
gamos à ela. Por outro lado, a desconexão nos leva 
ao sentimento de solidão e de que a vida é uma luta. 
Tudo vai ficando mais pesado, sem sentido, pois 
não sabemos quem somos e não entendemos o fluxo 
maior. A falta de confiança e esperança nos leva ao 
desânimo e ao cansaço.

Podemos não compreender por que a vida nos 
traz experiências desafiadoras, como momentos ou 
fases desagradáveis, mas a inteligência maior está 
SEMPRE nos conduzindo à harmonia.

Por não estarmos conscientes dela, não conse-
guimos enxergar e compreender. Ou mesmo quando 
já entendemos racionalmente, duvidamos, porque 
não estamos completamente entregues.

Resistimos ainda presos ao medo. Simples-

Em certos momentos da vida, mesmo que nos dediquemos ao 
autoconhecimento, bate certa apatia e podemos nos sentir desanimados, 
sem esperança e algumas dúvidas podem surgir. Às vezes, mesmo com 
muita dedicação e comprometimento com o próprio desenvolvimento 

pessoal, podemos atravessar períodos mais desafiadores. Mas, como não 
desanimar e seguir em frente nessa jornada de transformação?
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MARÍLIA CENTENÁRIA 

FALTA DE CRIATIVIDADE:

Praça Maria Isabel (Praça São Bento), que já foi cartão de 
visita da cidade, hoje perece no estado de abandono.

 A exemplo da edição anterior quando 
destacamos no coração de Marília, a atual 
situação do camelódromo e Terminal Ur-
bano que, com o atual cenário contrastam 
de forma conjunta com a paisagem central 
de uma cidade que recentemente recebeu o 
certificado para o interesse turístico, a ONG 
MARÍLIA CENTENÁRIA mais uma vez 
faz o seu papel de realizar “críticas cons-
trutivas” e apresentar sugestões que possam 
abrir um debate em prol da construção da 
Marília que queremos para as comemora-
ções do nosso centenário.

Nossa visita nesta edição foi até a Pra-
ça Maria Izabel, ou Praça São Bento como 
queiram, que, foi um verdadeiro cartão de 
visitas nos anos dourados e, até pouco tem-
po, nos anos 90, era ponto de encontro para 
paqueras que, em muitos casos acabaram 
formando famílias que hoje, sequer retor-
nam à praça.

O ‘jardim’ ou a Pça. Maria Isabel ou 
mesmo Pça. São Bento era o lugar mais po-
pular para se tirar foto na em Marilia nos 
anos 40 e 50. Hoje a realidade é de total 
abandono, onde passar no período noturno 
é pedir para ser assaltado e no período diur-
no fica à disposição dos moradores de rua 
(imponderados segundo administração) e, 
das flanelinhas que exploram os estaciona-
mentos implantando o terror e ameaças para 
quem não paga a famosa caixinha. 

Apesar das inúmeras ações de reforma 

e revitalização realizadas por esta e pelas 
administrações anteriores, não houve ao 
longo dos anos nenhum projeto arrojado de 
arquitetura que resgatasse a história da pra-
ça mais antiga da cidade, oferecendo ao pu-
blico um local atrativo e de lazer em plena 
área central devolvendo a mesma o titulo de 
cartão de visita da cidade.

Enquanto entidade preocupada com a 
otimização de alguns espaços dentro do 
município a ONG MARÍLIA CENTENÁ-
RIA apresenta a sugestão de uma espécie de 
PRAÇA VIVA, para resgatar a frequência 
de público na mesma e dar uma nova vida 
ao local dando lhe uma função de PRAÇA 
MULTI USO.

A definição de praça ou complexo mul-

tiuso para a praça Maria Isabel pode criar 
uma nova referência de arquitetura em plena 
zona central da cidade. Ao agregar três dife-
rentes usos – lazer, entretenimento, serviços 
e comércio – em área que pode tranquila-
mente ser explorada turisticamente, o em-
preendimento pode ser um marco na paisa-
gem, valorizando o entorno e estabelecendo 
um novo destino comercial para a região. 

A ideia se expande para a reutilização 
das mais diversas praças abandonadas nos 
bairros da cidade e que, com uma política 
séria de urbanização poderia até buscar re-
cursos disponíveis em alguns Ministérios, 
como por exemplo as Praças CEUs que 
tem como principio a busca da sustenta-
bilidade do equipamento e da geração de 

trabalho e renda para a comunidade. As 
Praças CEUs se abrem para a Economia 
Solidária, fortalecendo empreendimentos 
e oportunidades de negócios colaborativos 
envolvendo setores organizados de diver-
sas formas como: associações; cooperati-
vas; redes de produção, comercialização e 
consumo; bancos comunitários; ou clubes 
de trocas, dentre outras criando assim uma 
função social para a praça e dando vida útil 
e permanente para a mesma. Esta é uma 
discussão que apresentaremos futuramen-
te e de momento escolhemos dois modelos 
de espaços publicos bem explorados pelas 
respectivas administrações.

Parque Vitória Régia em bauru.

É visível por quem passa por uma das 
principais e mais movimentadas avenidas 
da cidade, a Nações Unidas o imponente 
Parque Vitória Régia.

Foi construído há 41 anos. Além de sím-
bolo, é tido como o cartão postal da Cidade 
Sem Limites.

O Parque Vitória Régia é um dos prin-
cipais projetos do arquiteto Jurandyr Bueno 
Filho (considerado uma inovação na época 
de sua construção). Embora seja referência 

para toda a região, o local funciona muito 
mais como uma escultura urbana do que 
propriamente como local para realização de 
eventos culturais.

O parque impressiona por seus concei-
tos modernos. O anfiteatro, por exemplo, é 
magnífico. A ideia do palco flutuante, que 
lembra a flor vitória-régia, amparado por 
placas acústicas esculturais na parte trasei-
ra, é incrível, enche os olhos de seus obser-
vadores.

Praça Rocha Pombo em Maringá.

O prefeito Ulisses Maia, quando apre-
sentou o projeto de revitalização da Praça 
Rocha Pombo, localizada na rotatória de 
confluência das avenidas Brasil e Pedro 
Taques, na Vila Operária teve como ideia 
priorizar a área como espaço público de la-
zer, descanso, convivência acessível e com 
segurança para todos. O design moderno 
está em harmonia com o paisagismo para 
permitir o bem-estar comunitário.

Ao mesmo, a mesma ganhou novos semá-
foros de sinalização, moderno sistema ciclovi-
ário e iluminação em LED, com isso a praça 
ainda valorizou a arborização existente.

Em função do desnível do terreno e base 
com diferentes alturas, foram criados can-
teiros elevados e gramados em torno das 
árvores para servirem de bancos para os fre-

quentadores, que podem dispor de uma área 
naturalmente sombreada.

Por compor um importante eixo ciclovi-
ário, o centro da praça recebeu um ponto de 
apoio para ciclistas, com a disponibilidade 
de ferramentas específicas e um compressor 
para calibragem de pneus. Ao lado da “bike 
station”, uma ciclovia bem estruturada com 
conexão entre as duas avenidas que mar-
geiam a praça.

Ainda no projeto, pequenos postes de 
iluminação são elementos que servem de 
ícone para a praça. A disposição inclinada 
e em posições variáveis permite um aspecto 
cênico, com frequentes mudanças de cores 
e, é atrativo para diversas pessoas que uti-
lizam a mesma para cenário de fotografias 
diversas.

Calçada da Praça São Bento



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) O rei e o bigode: No baralho, o rei de copas é o único que não tem bigode.
02) In CON cebível: É impossível criar uma pasta com o nome con se você tiver Windows.
03) Estação do crescimento: Crianças crescem mais rápido na primavera.
04) Eles não chamam o Hugo: Coelhos não podem vomitar.
05) Mel: A única comida que não apodrece é o mel.
06) Cor da calma: A cor que mais acalma é o azul.
07) A torre que cresce: A Torre Eiffel fica 15 cm maior que seu tamanho original no verão.
08) Arma divertida: O io-io foi criado pra ser usado como arma.
09) Visão aguçada: Você enxerga melhor quando está assustado.
10) Salgados: Gatos não sentem o gosto de doces.

• Qualquer aparelho ligado em modo stand-by gasta energia. Alguns gastam tanto 
quanto estivessem ligados. Por isso, desligue da tomada enquanto não estiver usando. 
Ao comprar, opte por aqueles que gastam menos energia em modo stand-by (são 
informações que geralmente constam nas embalagens do produto).

• Quanto mais engenhocas eletrônicas você tiver em casa, mais energia vai gastar sem 
que perceba. Por exemplo: em vez de usar o multiprocessador o tempo todo, substitua 
por fatiar ou picar de vez em quando os legumes com faca e tábua. Se tiver aparelhos 
eletrodomésticos e eletrônicos que não use, venda ou doe.

• Quando você coloca o seu celular para carregar de noite, na hora de dormir, ele vai 
estar 100% carregado em poucas horas e, no restante do tempo, já carregado ele 
continuará gastando energia. Em vez disso, habitue-se a carregá-lo ao chegar em casa e 
deixe-o com 100% de bateria ao lado da cama (muitas pessoas usam como alarme para 
acordar). Deixe-o carregando na tomada apenas o tempo suficiente para encher a carga.

• Substitua o relógio do microondas por um relógio analógico de parede. Deixe o do 
microondas desligado.

• Há diversas maneiras de economizar energia com a sua geladeira. A porta da geladeira 
aberta gasta muita energia. Habitue-se a pensar no que vai pegar antes de abrir a 
geladeira, diminuindo o tempo da porta aberta. Não compre uma geladeira ou freezer 
maior do que precisa. Não coloque a geladeira perto do forno ou em uma parede que 
recebe sol, pois dessa forma ela gasta mais energia para resfriar-se internamente. 
Espere que a comida esfrie antes de guardá-la na geladeira.

• Ao cozinhar, escolha a boca do fogão adequada ao tamanho da panela. Sempre que 
possível, tampe as panelas para cozinhar mais rápido e gastar menos energia.



Câncer 
Se você precisar de tempo para 
refletir, os astros lhe dão uma 
oportunidade perfeita para fa-
zê-lo. Se você ouvir os sinais 
que os planetas lhe enviam, 
você vai economizar muito 

tempo. Mesmo que você não tenha projetado 
nada especial, você pode ter que lidar com situa-
ções incomuns. No entanto, belas influências pla-
netárias abrem o caminho para a vida com a qual 
você secretamente sonha. Fuja das pessoas frus-
trantes, você precisa de alegria, gentileza, doçura 
e sinceridade. Marte lhe dá uma força interior. 

Leão 
Os projetos são importantes 
para você, não desperdice 
seu tempo fazendo perguntas. 
Você tem intuição suficiente 
para detectar oportunidades. 
Se o amor e a necessidade de 

amar o animam, você não ficará desapontado. 
Os astros prolongam seu tempo, as influências 
planetárias reforçam sua criatividade. As trocas, 
as relações amigáveis e o amor continuam sendo 
uma boa parte do mês. Para o nativo em busca de 
um grande amor, Júpiter é responsável por lhe 
dar um bom presente, uma pessoa aparece como 
que caída do céu.

Virgem 
Você terá a oportunidade de ino-
var e a única condição para con-
seguir fazer isso é não ter medo 
de sair de sua zona de conforto. 
Para os nativos que perdem a 
confiança, não há nada com que 

se preocupar. Uma oportunidade vem para energi-
zá-lo. Você está procurando novos projetos e pers-
pectivas atraentes, abra seus olhos e ouvidos. No 
dia 13, você descarta suas preocupações, o desejo 
de viver os momentos pacíficos faz com que você 
mude sua arma. 

Libra 
Em relação à sua vida afeti-
va, os astros lhe dão a opor-
tunidade de entrar em outra 
dimensão. Se até então você 
tinha decidido testar os outros 
e observá-los, você passa para 

uma velocidade mais alta, você decide parar de 
falar demais. Durante o mês, suas relações são 
belas, você expressa suas escolhas com muita 
facilidade. Você não deixa espaço para aborreci-
mentos. Você poderia receber uma medalha por 
sua determinação em encontrar a felicidade, seu 
compromisso pode causar inveja.

Escorpião 
Neste mês, você só faz o que 
deseja. Nenhuma explicação 
para dar, apenas a necessidade 
de viver para você mesmo. Lin-
das influências planetárias dão 
luz aos seus desejos. Você quer 

se livrar da banalidade sem ser marginalizado. 
Os planetas o empurram na direção certa, e você 
abrirá espaço para novas ideias, novos amigos, 
e novos relacionamentos serão criados diante de 
seus olhos surpresos. É possível que em torno de 
24 de outubro, um projeto familiar encontre seu 
lugar, seria o início de uma nova aventura.

Sagitário 
Vênus se concentra nos amores 
duradouros e estáveis, facilitan-
do suas trocas. A oportunidade 
de reconquistar uma pessoa 
será oferecida a você.  Os rela-
cionamentos são calorosos, seu 

entorno familiar ou amoroso aprova sua tomada 
de decisão. Na semana de 15 de outubro, sua in-
tuição funcionará bem, você entende que estar 
atento aos sinais de fadiga é importante. No dia 
21 de outubro, as ações benéficas dos astros o en-
corajam, você encontra dinamismo, o campo dos 
amores está indo bem e vai durar muito tempo. 
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GUIA DOS ASTROS

SIMPATIA DO MÊS

Áries 
Marte em Libra freia seu exces-
so de dinamismo. No entanto, 
suas ambições provavelmente 
superarão seus sonhos. Você 
recebe apoio para tudo o que 
faz durante o mês. Seu espírito 

competitivo assume o resto. Como de costume, 
você não deixa nada ou ninguém roubar o show. 
A atmosfera geral é benevolente e a sorte está do 
seu lado. Com seus amigos, você pode decidir fa-
zer uma pequena viagem. Não perca os objetivos 
de vista, mesmo que às vezes você sinta vontade 
de desistir.

Touro 
O mês é bom para os nativos de 
Touro, os astros agem positiva-
mente sobre sua moral. Você 
aborda as coisas de forma inte-
ligente e racional. O campo dos 
sentimentos torna-se uma das 

suas prioridades. A partir da segunda semana de 
outubro, você se reconecta aos prazeres e às ale-
grias da família. No dia 21 de outubro, podemos 
dizer que a atmosfera será festiva, você privile-
gia as viagens e as noites com os amigos. Espere 
passar um mês bastante festivo!

Gêmeos 
Este mês de outubro prome-
te belas surpresas. Os bons 
relacionamentos permitem 
resolver algumas disputas 
(se houver). Por volta de 20 
de outubro, tudo se organiza. 

Emocionalmente, você pode viver momentos 
inesquecíveis, que serão determinantes. A famí-
lia estará no centro das suas preocupações. O que 
você precisa lembrar é que, a partir do momento 
em que você recupera a confiança em si mesmo e 
nos outros, uma bela energia retornará.

OUTUBRO 2019

Capricórnio
Como bom Capricórnio, se 
você estiver tentando esconder 
seus sentimentos e preferir não 
revelar o que sente por uma 
pessoa, saiba que você está 
indo em direção a uma situação 

problemática. Seguindo o seu raciocínio, cabe 
aos outros adivinhar seus pensamentos, tenha 
cuidado para que esse comportamento não aja de 
forma prejudicial nas relações amorosas.  Você 
tem amigos e terá. Seja mais atrevido, jogue a 
sedução. Para Capricórnio, outubro é o mês da 
sorte.

Aquário 
Saturno coloca um pouco de 
ordem em suas ideias, abalando 
você. Suas iniciativas o sedu-
zem, e não se tem muito o que 
fazer além de se deixar levar e 
aproveitar as pessoas que você 

ama. Responsabilidades aparecem, mas não o 
assustam. Sua vida amorosa se transforma e se 
torna gratificante. Por volta do dia 16 de outubro, 
você decidirá impulsionar sua rotina. Em família, 
as discussões se tornarão obrigatórias, quer para 
resolver uma disputa, quer para encontrar uma so-
lução para um problema.

Peixes 
As influências astrais são fa-
voráveis, então aproveite para 
abrir espaço para projetos apai-
xonados. Você obtém uma boa 
dose de adrenalina, e isso re-
forçará suas ambições. Se você 

ainda estiver procurando por amor, uma surpresa 
o aguarda, o amor não está longe.  Na segunda 
semana de outubro, o desejo poderia se encon-
trar com a realidade. Se uma pequena baixa de 
energia for sentida no dia 25 de outubro, você a 
superará facilmente, recomeçando de forma ain-
da mais bela.

Simpatia de amor com alho para atrair a 
pessoa amada

Essa simpatia de amor com alho pre-
cisa necessariamente ser feita em noite de 
lua cheia ou crescente, sob hipótese alguma 
faça em noite de lua nova ou minguante. 
Para fazer a simpatia, você vai precisar de 
caneta, um papel branco e um dente de alho 
com casca.

No papel em branco, escreva o nome da 
pessoa amada que você deseja atrair, embru-

lhe o dente de alho com esse papel. Certifi-
que-se de que o alho está bem embrulhado. 
Feito isso, você irá colocar esse embrulho 
embaixo de um móvel bastante pesado.

Assim que você ouvir o barulho do alho 
sendo esmagado, você irá dizer três vezes 
a seguinte frase: “Da mesma forma que o 
móvel esmaga o alho, também a sua timi-
dez e falta de coragem em me procurar será 
amassada pelo desejo de me falar (nome da 
pessoa em causa) ”.



COZINHANDO COM ARTE

Chegou o fim de semana e você está sem 
ideia do que fazer no almoço de domingo? 
Esta receita de carne louca com arroz também 
leva legumes e fica uma delícia. É fácil de 
fazer e vai agradar toda a sua família! E o 
melhor: fica pronta em menos de uma hora! 
Confira a receita e corra para a cozinha 
preparar: Tempo: 45min.
Rendimento: 6 porções
Dificuldade: fácil

Ingredientes
6 colheres (sopa) de azeite
1 cebola picada
2 dentes de alho amassados
600g de coxão duro em cubos grandes
1 cubo de caldo de carne
2 xícaras (chá) de água
1/2 pimentão verde picado
2 tomates picados
1 lata de seleta de legumes

AQUELE ABRAÇO
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1 xícara (chá) de azeitona verde picada
Sal e cheiro-verde picado a gosto
4 xícaras (chá) de arroz branco cozido
200g de queijo coalho picado
Queijo parmesão ralado para polvilhar
Modo de preraro
Aqueça uma panela de pressão com metade 
do azeite, em fogo médio, e frite a cebola, o 
alho e a carne até dourar. Adicione o caldo 
de legumes, a água e cozinhe por 20 minutos 
depois de começar a chiar. Desligue e deixe 
sair a pressão naturalmente. Abra a panela, 
desfie a carne com um garfo e reserve. Aqueça 
outra panela com o azeite restante, em fogo 
médio, e refogue a carne desfiada, o pimentão, 
o tomate, a seleta, a azeitona, sal e cheiro-
verde por alguns minutos. Desligue, misture 
com o arroz e o queijo coalho e transfira para 
um refratário. Polvilhe com parmesão e leve 
ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos 
ou até gratinar. Deixe esfriar e sirva. Máximo Ikeda Andrea Pilon
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