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Enquanto em Marília, gasta-se uma 
fortuna e nenhuma solução é apresentada, 
a Vizinha cidade de Assis, dá o exemplo e 

comemora ainda os efeitos da  inauguração 
do transbordo municipal de lixo com 

todas as normas as exigidas pela CETESB 
cumpridas. Pág. 06

 Hoje em dia, a vida familiar está ligada à 
internet. É por meio do mundo digital que todos 
brincam, se comunicam e até mesmo brigam. O 
Jornal do Ônibus preparou uma super matéria 
que preserva a segurança familiar em meio a 

invasão da internet.Pág. 10

Chegar aos 50 anos com saúde já não é 
mais um problema para a maioria das 

pessoas, mas uma coisa é certa: os cuidados 
devem se intensificar a partir dessa idade. A 
exemplo das Mulheres, os homens também 

são acometidos pelo avanço da idade e 
precisam fazer exames anuais capazes 

de identificar precocemente o câncer de 
próstata, segunda principal causa de morte 

entre o público masculino. Pág. 12

Comemorando mais um 
aniversário, JORNAL DO 

ÔNIBUS de MARÍLIA inaugura 
seu novo escritório/redação 
e estúdio de produções no 

SHOPPING ATENAS.

Objetivando manter a sua linha de empreendedorismo em alta e 
focalizando ainda mais nas redes sociais, a editora ponto a ponto 
de Marília acaba de inaugurar suas novas, amplas e modernas 

instalações no coração da cidade e mais próximo de seu leitor. Pág. 3

 INTERNET EM FAMILIA:   
Quais são as práticas 

de segurança da 
informação que você 

deve ter em casa?

NOVEMBRO AZUL:   
A importância da 

prevenção do Câncer de 
próstata.

Redescobrindo o Brasil pelos 
trilhos- parte II : Você continua 

conhecendo os mais lindos 
roteiros deste país.

Nesta edição, a continuação da matéria que realizamos sobre os trilhos 
e onde conheceremos a Rota clássica com trens modernizados — 

Belo Horizonte (MG) → Vitória (ES), e descobriremos o segredo das 
montanhas capixabas – Viana → Araguaia (ES).  Sensacional! Pág. 08

MEIO AMBIENTE:   
Assis larga na frente e 
implanta a sua unidade 
de transbordo do lixo 

já ganhando o selo 
nacional de referência.
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Na vida às vezes passamos por tempos di-
fíceis, de tristeza, dor e sofrimento. Perdemos 
coisas importantes: oportunidades, emprego, 
estudo, trabalho, sonhos... Rompemos relaciona-
mentos, nos afastamos de quem mais amamos, 
entristecemos amigos, perdemos entes queri-
dos... O choro, a angústia e o luto parecem não 
ter fim. Mas creia: Deus põe fim ao nosso sofri-
mento. Mesmo que tudo diga o contrário, tenha 
fé: a alegria virá!

Em muitas passagens bíblicas vemos a graça 
de Deus se manifestando na vida de seus filhos 
e com você não será diferente... Os amigos de 
Daniel foram lançados na fornalha, mas saíram 
de lá ilesos. O próprio Daniel esteve uma noite 
na cova com leões famintos, mas nenhum deles 
lhe fez mal. Jó perdeu os filhos, os bens, a saúde, 
mas pôde conhecer a Deus mais de perto. Os céus 
e a terra sofreram com a morte do Salvador, mas 
ao terceiro dia Ele ressuscitou! E hoje, porque 
Jesus vive, podemos ter alegria e esperança real!

a alegria vem pela manhã
• Clame a Deus, onde e como estiver (triste, 
sozinho, no leito de dor ou enfermidade...). Ele 
lhe ouve e vê.
• Confie ao Senhor a sua vida e peça ajuda para 
esses momentos difíceis.
• Mesmo sem forças ou sem palavras, derrame 
as suas lágrimas e o seu coração diante do Pai 
celestial.

• A Palavra de Deus é o alimento que você 
necessita para ser fortalecido e confortado. Leia, 

ouça, estude a Bíblia.
• Não saia da comunhão com a Igreja. Reúna-se 
com amigos e irmãos na fé. Peça que orem com 
você e caminhem ao seu lado.
• Espere com paciência no Senhor. Se ainda tem 
enfrentado noites escuras, creia que um novo 
dia de alegria virá!

Para Orar: Pai celestial, eu creio que a ale-
gria do Senhor me fortalece. Mesmo me sen-
tindo triste e angustiado, eu entrego a minha 
vida em Tuas mãos. Renova-me e faz tudo 
novo outra vez. Te entrego meus sonhos, pla-
nos, a minha família e tudo que sou. Sei que 
não estou sozinho... Tu estás comigo! Ajuda-
-me a depender de Ti e confiar na Tua Pala-
vra. Tu és Fiel! Fica comigo agora e sempre, 
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.

...Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu 
favor dura a vida toda;

o choro pode persistir uma noite, mas de manhã 
irrompe a alegria.”

Salmos 30:5

Na esteira da retração da taxa básica de 
juros da economia, a Selic, bem como dos 
índices de inflação, consumidores têm con-
seguido destinar parte da renda mensal para 
a quitação de dívidas. Prova disso é que o 
índice de inadimplência vem perdendo for-
ça ao longo do ano.

Dados apontam que o Indicador de Re-
cuperação de Crédito da entidade respon-
sável representativa dos lojistas mostra a 
evolução da quantidade de devedores que 
deixaram o cadastro de inadimplentes, re-
gistrando crescimento significativo nos últi-
mos 12 meses até setembro deste ano.

A Selic de 5,5% em setembro deste ano 
é a menor taxa fixada pelo Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) do Banco Cen-
tral desde 2013. Para se ter uma ideia, o 
juro básico da economia, em igual mês do 
ano passado, estava em 6,84%. Já o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), atingiu 3,42% no mês de 
agosto.

Dessa forma, a queda desses indicado-
res tem contribuído para que os Marilienses 

procurem amortizar dívidas e retornem ao 
mercado de crédito e consumo.

Os dados ainda não levam em conta a 
injeção de recursos na economia com a li-
beração de saques das contas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O 
montante R$ 28 bilhões que está sendo dis-
ponibilizado neste ano deve contribuir ainda 
mais para um recuo nos índices de inadim-
plência, já que muitos consumidores estão 
usando os recursos para realmente quitar 
suas pendências.

No entanto, os consumidores que têm sa-
ído da inadimplência simplesmente para ten-
tar voltar ao mercado de consumo agora em 
novembro com a Black Friday e em dezem-
bro, nas festas de final de ano, devendo, no 
entanto, estar muito atentos para não chegar 
em janeiro novamente no endividamento. 

Para isso, é necessário um controle 
financeiro com consumo de forma cons-
ciente, priorizando somente as compras 
de produtos necessários e abandonando os 
supérfluos. O planejamento é fundamental 
neste momento, para se evitar a volta à bola-
-de-neve da perversa inadimplência.

“A alegria virá pela manhã...

FLASH COM PIMENTA

Reta de final de ano e a 
Esperança do comércio

O dia-a-dia em um ônibus da cidade de Marília.



NOvO ENdEREçO: 
Como parte das comemorações de seu aniversário, o 
JORNAL dO ÔNIBUS de MARÍLIA inaugura seu novo 

escritório e estúdio de produções no Shopping Atenas.

IN FOCO
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Cornetadas do dedão

Objetivando manter a sua linha de 
empreendedorismo em alta e focalizan-
do ainda mais nas redes sociais, a edi-
tora ponto a ponto de Marília acaba de 
inaugurar suas novas, amplas e modernas 
instalações. Apesar da crise enfrentada 
pelos veículos de comunicação impressa, 
o JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA 
procura sempre se inovar e, graças a isto, 
mantém em uma crescente o número de 
leitores e a fidelidade dos mesmos com-
provados principalmente na disputa por 
um exemplar nos dias de distribuição, 
seja no terminal urbano, rodoviário ou 
nos estabelecimentos comerciais.

Pioneiro em utilizar uma dinâmica sin-
cronizada de distribuição que explora tam-
bém as redes sociais ( Facebook, WhatsApp 
e Instagram ), o Jornal passa agora a explo-
rar o  Canal Youtube, projeto em desen-
volvimento desde o início do ano e que ne-
cessitava de um estúdio adequado para sua 
implantação. 

Com uma estrátegica publicação mensal 
da edição impressa devido ao foco direcio-
nado, são distribuidos de forma gratuita no 
terminal urbano e principais corredores co-
merciais da cidade a quantia de 10.000 mil 
jornais com 16 páginas sendo 12 totalmente 
coloridas com uma alta qualidade de diagra-
mação e impressão. 

Explorando a era digital, o Jornal come-
mora o seu primeiro ano de implantação do 
site ( www.jornaldoonibusdemarilia.com.
br) que segundo o analítico do Google já 
atinge uma média de 30 mil visitas ao mês 
com uma variante de 940 a 1200 pessoas por 
dia atingindo o dobro de nossa meta inicial. 
Convém lembrar que, os demais sites de no-

Com a expectativa de menos de 
90 mil comparecerem as urnas em 
2020 em meio a quase 175 mil 
eleitores, qual será a estratégia 
para ganhar a confiança do 
eleitorado???

tícias de cidade e, que também prestam um 
relevante serviço na área de jornalismo já 
existem há algum tempo com idade variável 
entre 06 e 10 anos. 

 Já sua página no Facebook começou a 
ser explorada de forma mais intensa no úl-
timo semestre e o Instagram há poucas se-
manas, sendo que, a cada dia o número de 

seguidores altera o seu número de forma 
altamente positiva. 

É graças a esta onda de sucesso que a 
política de investimentos do grupo não para 
e com o novo escritório e redação, junta-
mente com o estúdio de gravação, novos 
projetos e investimentos são analisados para 
o ano de 2020. 

A parceria com o SHOPPING ATENAS, 
que fica no coração de Marília e desponta 
hoje com um dos principais investimentos 
comerciais para o futuro na área central da 
cidade, foi o elo que faltava para que estra-
tegicamente o Jornal ficasse cada vez mais 
próximo de seus leitores. 

Fundado oficialmente em 1996, o jor-
nal teve sua trajetória interrompida logo no 
ano seguinte (1997) por restrições e per-
seguições políticas. Em outubro de 2017, 
a Diretoria voltou a se reunir detectando a 
necessidade da volta de um veículo de co-
municação independente e que expressasse 
a vontade e os anseios populares, aprovando 
um novo projeto de apresentação ao públi-
co com um jornal de leitura rápida (modelo 
europeu Reader’s Digest), novo design e 
diagramação e impressão com qualidades 
diferenciadas. 

O resultado foi um jornal que partiu de 
12 para 16 páginas com um conteúdo diver-
sificado a exemplo do SITE. Este é o JOR-
NAL DO ÔNIBUS de MARÍLIA, o meu, 
o seu, O NOSSO JORNAL. Um veículo de 
comunicação independente, imparcial e que 
não se dobra a verbas políticas para enganar 
o povo. Aqui, a verdade é o fato e, como diz 
o seu “Merchan”...”O Jornal que não é ven-
dido, mas, também não é comprado”, a in-
formação de ponto a ponto. A DIRETORIA

Um nome da terceira via está 
sendo guardado a sete chaves e 
promete abalar as estruturas de 
oposição e situação. Você sabe 
quem é??? 

Você vai fazer o quê com o seu 
13º salário??? 

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...

Que nota você daria hoje para 
o Presidente da República, o 
Governador do Estado e para o 
Prefeito???



PRIMEIRA PARAdA

SUCESSO: 
Novas linhas disponibilizadas pela Guerino Seicento 

superam expectativas e provocam buscas por passagens.
Com um moderno double decker bus 

(ônibus de dois andares, tradução livre) a 
empresa inaugurou oficialmente no último 
dia 28 de outubro a linha saindo de Marí-
lia com destino à São Paulo. A empresa que 
tem como uma das metas expandir as op-
ções de horários, já oferece em seu guichê 
de nº 06 do Terminal Rodoviário de Marília, 
duas opções, às 13:00 e às 23:00 horas com 
um serviço de bordo diferenciado ligando a 
cidade de Marília a Capital Paulista. Em São 
Paulo, o guichê é o de nº 51.

A autorização constou na delibera-
ção nº 898, ANTT – Agência Nacional de 
Transportes Terrestres. Agência autorizou 
a Guerino Seiscento a incluir novos merca-
dos, seguindo decisão judicial proferida no 
último dia 18 de setembro rompendo uma 
barreira histórica e quebrando um monopó-
lio que beneficiava uma única empresa em 
detrimento do direito constitucional da livre 
concorrência de mercado. 

Quem ganha com isso, é o usuário que 
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“A Segunda melhor empresa do Brasil, a Primeira do Estado de S. Paulo”.

Alesp analisa Projeto de Lei 
que propõe passe livre para 

agentes da segurança pública 
no transporte metropolitano.

A depender de um Projeto de Lei (PL) 
protocolado na segunda-feira, 21 de outu-
bro de 2019 na Assembleia Legislativa, os 
agentes da segurança pública no estado de 
São Paulo poderão ganhar passe livre nos 
ônibus intermunicipais, nos trens da CPTM 
e no Metrô.

O PL 1179, apresentado pelo deputado 
Emídio de Souza, torna lei um direito hoje 
regulamentado por uma portaria da Artesp 
– Agência de Transporte do Estado de São 
Paulo. A Portaria de 2003, no entanto, aten-
de apenas os policiais militares do Estado de 
São Paulo, excluindo os ônibus das linhas 
das Regiões Metropolitanas.

A proposta de agora amplia esse direito 
para policiais civis, bombeiros, agentes peni-
tenciários e da fundação Casa, agentes de es-
colta, e vigilância penitenciária, guardas ci-
vis municipais, policiais federais, membros 

do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. 
Além disso, o direito à isenção tarifária po-
derá ser usufruído somente com a apresenta-
ção da identidade funcional, e se estenderá 
ainda aos trens da CPTM e do Metrô de SP.

O deputado lembra que os profissionais 
da segurança pública costumam trabalhar 
em locais distantes de sua residência.

“É comum que esses profissionais resi-
dam em municípios diferentes de onde tra-
balham, fazendo-se necessária a utilização 
de transporte público intermunicipal para o 
deslocamento da casa ao trabalho e do tra-
balho até a sua casa”, justifica.

“Essa proposta é uma forma de reconhe-
cer o serviço desses profissionais e garantir, 
além do transporte, mais segurança, uma 
vez que esses profissionais são alvo prefe-
renciais de criminosos quando estão usando 
suas fardas”, explicou Emídio.

Qualidade dos ônibus, preço acessível e atendimento são diferenciais. Principal destino
é a capital paulista.

agora além da diversidade de horários, pode-
rá fazer o comparativo através do preço e da 
qualidade dos serviços prestados. Já a linha 
Campo Grande / Três lagoas - Dracena dis-
ponibiliza os horários 03:55 e 18:15 horas.

Os novos modelos de ônibus disponibi-
lizados para estes horários dispõem de pol-
tronas de couro, Wi-Fi, acessibilidade, cli-
matização e a garantia dos motores Scânia e 
Volvo. Lembrando que, a Guerino Seicento 
é detentora do título de Segunda melhor em-
presa do País e Primeira do Estado de São 
Paulo, segundo pesquisas realizadas recen-
temente que destacam e valorizam o atendi-
mento, a limpeza e a política de investimen-
tos da empresa.

Na realidade são quatro novas linhas 
conquistadas junto a ANTT, tendo como 
umas das principais a linha Brasilândia 
(MS) /Santos (SP), passando por Marília, 
Bauru, Botucatu e a Capital do Estado. Com 
isso, ganha a cidade e a região com a diver-
sidade e competitividade no setor.
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vEM AÍ A BLACK FRIdAY:  
Lojas físicas e online terão promoções especiais e prometem oferecer 
muitos descontos. Confira nossas dicas para efetuar compras seguras.

ACONTECE MARÍLIA

Se você trabalha com marketing digital sabe 
o poder que a data Black Friday representa para 
quem vende produtos ou serviços pela internet. 
O intuito deste nosso artigo nesta edição é com-
partilhar algumas estratégias e dicas para você 
aplicar em seu negócio na Black Friday Marília/
Brasil 2019.

O resultado de vendas nessa data é tão sur-
preendente que muitos e-commerces relatam 
vender em um único final de semana, o equiva-
lente a um mês inteiro de faturamento. O mais 
interessante é que se você investir corretamente 
em campanhas de links patrocinados, Facebook 
Ads, engajamento e disparo de e-mail marketing, 
redes sociais, etc, você poderá potencializar ain-
da mais os resultados.

dia da Black Friday
Assim como em todos os anos, a Black Fri-

day acontece sempre no mês de novembro, na 
data após o Dia de Ação de Graças, comemorado 
nos EUA. Portanto, em 2019 a data cairá no dia 
29 de novembro. Ou seja, ainda há tempo de se 
programar e aplicar as dicas que listaremos aqui. 
É sempre bom lembrar que no ano passado, a 
Black Friday Brasil quebrou todos os recordes!

Nem sempre, porém, a expectativa correspon-
de à realidade. Então, é preciso ficar atento para 
fazer bons negócios. Para isso, o primeiro passo é 
saber se um produto que está na lista de descontos 
realmente está com o melhor preço naquela loja 
ou, ainda, se está mais barato em outro site. 

A ação promocional Black Friday tem con-
quistado empresários e consumidores brasileiros 
ao longo do tempo e hoje faz parte da estratégia 
de marketing de uma infinidade de empresas, 
mas no comércio eletrônico essa data merece al-
guns cuidados.

Por isso, um especialista em infraestrutura 
de TI separou algumas dicas de compra segura 
na internet sem cair na tentação de comprar por 
impulso. Já o JORNAL DO ÔNIBUS de MARÍ-
LIA descobriu uma extensão para navegadores 
que pode ajudar nessa tarefa. Logo após as dicas, 
você confere como obtê-la:

 1- Cuidados para identificar a segurança
da página da promoção

A nova legislação, em vigor desde 2013, dis-
põe que a loja on-line informe em local visível o 
número de CNPJ, endereço físico e número de 
telefone. Se um site de comércio eletrônico que 
opere no Brasil não estiver seguindo a lei, reco-
mendamos não prosseguir a compra. Lembre-se 
também de pesquisar sobre a reputação da loja.

De acordo com ela, é preciso verificar se o 
endereço em que se deseja comprar é seguro. 
Os sites mais seguros têm o selo de ‘Internet 
Segura’ ou ‘Site Seguro’. Geralmente eles têm 
o ícone do cadeado na barra de endereço/status. 
Portanto, pesquise sempre a reputação da loja e 
ouça a opinião de outros usuários sobre a expe-
riência de compra.

2- atenção ao roubo de dados e envio de 
vírus pelos sites de comércio eletrônico

As precauções são necessárias porque ha-
ckers, muitas vezes, roubam dados ou enviam 

vírus por meio dessas lojas virtuais. A primeira 
sugestão é não fazer compra por Wifi público, 
pois o estabelecimento pode não ter os recursos 
adequados de segurança. É conveniente também 
se certificar que sua máquina faça atualizações 
recomendadas pelo fabricante, pois isso diminui 
o risco de ataques e vírus. Certifique-se que seu 
computador possui um bom antivírus, para aju-
dar a diminuir o risco e outra dica importante é 
não deixar os dados do cartão de crédito salvos 
nos sites de compras, pois se estes forem invadi-
dos, seus dados ficarão vulneráveis. Muitas ve-
zes somos direcionados e não percebemos.

3- Desconfie de ofertas vantajosas demais
Todo benefício tem um custo e, portanto, 

desconfie de ofertas muito generosas. Por exem-
plo, se o produto que você procura tem preço mé-
dio de R$ 5 mil, não há como, o mesmo artigo, 
com a mesma qualidade, ser vendido por R$ 1 
mil. Você pode comprar algo que não irá rece-
ber ou comprar um produto sem procedência. A 
ideia da Black Friday é realizar uma promoção, 
mas sem prejuízo para ninguém.

4- Faça seu cadastro com antecedência nos 
‘sites oficiais’ da Black Friday

Se você se cadastrar com antecedência em 
sites que vão participar da Black  Friday, poderá 
receber ofertas com antecedência e começar logo 
a acompanhar as promoções que virão. Quem faz 
o cadastro em empresas que geralmente costuma 
comprar, recebe informações durante o ano todo 
e assim poderá analisar se o produto está real-
mente com preço menor na Black Friday.

5- Compare preços com antecedência
Para fazer boas compras na web, convém vi-

sitar diferentes sites de comércio eletrônico para 
comparar preços e saber se o desconto é real. Se 
você comparar os números com antecedência, 
saberá exatamente a média do valor do produto 
desejado, evitando cair em possíveis falsas pro-
moções. Pesquise sempre antes se você tem in-
teresse em comprar algum produto nessa época. 
Veja, por exemplo, que preço este produto tem 
numa semana ou num mês antes, para que possa 
ter certeza que ele realmente tem um valor espe-
cial nesta data.
6-Comece separando os produtos por níveis 

de prioridade. Faça uma lista

12- Estabeleça um limite
Antes de pensar em fazer qualquer compra, 

é necessário analisar seu orçamento e ver qual 
a sua real condição financeira. Na Black Friday 
não é diferente, avalie suas finanças e saiba exa-
tamente qual o limite que você pode gastar.

Não adianta de nada satisfazer todos os seus 
desejos de consumo momentâneos e fazer dívi-
das que você não poderá pagar, não é mesmo? 
Lembre-se sempre: compra inteligente é aquela 
que não pesa ou não pesará no seu bolso.

13-Monitore
Se inscrever nos canais de newsletter tam-

bém pode ser muito eficiente, você receberá em 
primeira mão as novas promoções e não vai dei-
xar passar nada. Além disso, fique atento aos fal-
sos descontos, algumas lojas aumentam o preço 
do produto para diminuir no dia da Black Friday 
e assim fazer parecer que o produto está com um 
desconto bem maior.

Outra ideia válida é deixar os produtos se-
lecionados no carrinho, muitas lojas podem ter 
campanhas de desconto extra para finalizar ven-
das e esses descontos podem ser enviados para o 
seu e-mail.

14-se prepare para comparar preços
Em edições passadas, a Black Friday brasi-

leira foi motivo de piada com o bordão “tudo pela 
metade do dobro”. Contudo, sites como Buscapé 
e Zoom podem ser seus grandes aliados e te aju-
dar na tarefa de comparar preços. Um determina-
do produto pode ter um desconto maior em uma 
loja do que na outra, não custa nada conferir.

Quanto mais você souber sobre o histórico 
de preços de um produto, mais bem preparado 
estará na Black Friday. (Se, digamos, uma TV 
com preço de venda tiver tido um preço ainda 
menor no passado, as chances são boas de que 
isso aconteça novamente.)

15-Mantenha a Calma
Não se preocupe em comprar tudo no dia da 

Black Friday, existem várias promoções ao longo 
do mês para aproveitar, mas também não se deixe 
levar pelo impulso, existem muitas oportunidades 
de desconto ao longo do mês, você não precisa ir 
correndo comprar a primeira que aparecer.

16-use o Cashback para ampliar
seu desconto

Psiu! Há uma maneira de economizar ainda 
mais na Black Friday (e na Cyber Monday e em 
todos os outros dias de compras do ano): Use um 
serviço de devolução de dinheiro, ou cashback. 
Os sites de reembolso permitem que você receba 
dinheiro de volta em compras. Não esqueça de 
ativar o Méliuz no seu navegador.

17-Lembre-se nem tudo é realmente
um bom negócio

Nem tudo na Black Friday é um bom negó-
cio. Muitas vezes, os varejistas não têm que ofe-
recer seus preços mais baixos até mais perto de 
25 de dezembro. Isso pode significar que o item à 
venda com 30% de desconto pode cair para 40% 
ou mais quanto mais perto chegar o Natal.

agora é só esperar pelas promoções
e aproveitar!

Primeiro, aqueles que você realmente preci-
sa, depois passe para os produtos que você dese-
ja, mas que não são tão necessários e, por último, 
os presentes. Com a lista em mãos é mais fácil 
procurar os produtos importantes e não se perder 
em meio a um mundo de descontos.

7-Defina produtos semelhantes
Complete a lista que você criou anteriormente 

com alguns produtos semelhantes aos que você 
deseja ou necessita comprar. Sendo assim, caso 
algum produto que você queria muito se esgote ra-
pidamente ou não entre em promoção, você já terá 
listado alguns similares que podem substituí-lo.

8-antecipe as compras de Natal
Esse é um bom momento para investir nos 

presentes e compras natalinas, você pode evitar 
as filas e não vai acabar deixando as compras 
para a última hora, quando os preços costumam 
ficar exorbitantes. Pense com calma naquilo que 
você pretende comprar para o Natal (pode não 
ser o melhor ano para presentear todo mundo que 
você queira) e coloque na lista.

9-Efetue o seu cadastro
Listas prontas? Já sabe em que sites vai com-

prar? Não deixe para se cadastrar apenas no dia 
24, o site pode congestionar ou ter falha no car-
regamento, crie logo sua conta para não acabar 
perdendo as promoções.

10-saiba o que você está comprando
Devido ao alto número de acessos, alguns 

sites costumam congestionar no dia das promo-
ções. Assim, se você já souber as especificações 
do produto que quer, não perderá tempo pesqui-
sando e não corre o risco de errar na escolha.

Avalie, também, se vale a pena trocar o ce-
lular, o computador ou a televisão. Mesmo que o 
desconto seja bom, o produto pode não ser exa-
tamente melhor do que aquele que elas já têm.

11-Confira se a loja é confiável
Nessa época de promoção surgem muitas 

lojas de fachada, que parecem confiáveis, mas 
não são. Uma boa dica é checar no site Reclame 
Aqui, ou mesmo no site do Procon, eles listam as 
lojas e avaliam a reputação delas.

O próprio Google também pode ser seu alia-
do nessa busca, verifique se algum conhecido já 
comprou na loja que você está querendo com-
prar. Se prevenir nunca é demais!

As ofertas do Black Friday são uma boa oportunidade para comprar aquilo que você estava 
precisando e ainda economizar, mas neste momento é preciso atenção redobrada para não 
acabar caindo no conto do “falso desconto”.
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Parceria entre Prefeitura de Araçatuba e CPFL será mais um 
respaldo aos R$ 7,5 milhões para Santa Casa da cidade.

Prontos Atendimentos Noturnos funcio-
nando em 10 regiões diferentes do município, 
uma farmácia municipal central atendendo 
até às 23 horas, uma unidade com vacinação 

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.

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 atendimen-
tos 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 re-
gião leste; Cecap e Bairro Alto (Policlínica 
CSI) na região central; Vila dos Lavradores 
(Centro de Saúde Escola) e Jardim Iolanda, 
na região norte; Cohab 1 e Jardim Aeropor-
to, 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 
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 

Enquanto em Marília, gasta-se uma for-
tuna e nenhuma solução é apresentada, a 
Vizinha cidade de Assis, dá o exemplo e co-
memora ainda os efeitos da inauguração do 
transbordo municipal de lixo com todas as 
normas as exigidas pela CETESB cumpri-
das. O local agora também já é modelo para 
todo o país de como deve ser conduzido e 
tratado o lixo domiciliar e foi inaugurado no 
dia 23 de setembro.

Assis produz atualmente 80 toneladas 
de lixo diariamente e há muitos anos o local 
estava irregular, sendo inclusive motivo de 
muitas tramitações judiciais.

A Prefeitura, através das secretarias de 
Obras e Meio Ambiente, buscou todas as al-
ternativas para o transbordo obter nota 10 da 
CETESB e tudo caminha para isso, tanto é 
que o trabalho feito, inclusive, já é observa-
do de perto por cidades vizinhas para copiar 
o projeto implantado.

José Fernandes se pronuncia de forma 
satisfatória por sua administração ter tido a 
responsabilidade de executar essa obra, sen-
do que até mesmo durante sua realização foi 
duramente denunciada e critica por pessoas 
que exigiam uma ação rápida, enquanto o 
trabalho demandava tempo, mesmo porque 
precisava estar de acordo com normas e le-
gislações.

“Essa é mais uma pauta destravada. Fo-
mos várias vezes denunciados, o que para 
muitos é fácil, mas agora, sem medir esfor-
ços, somos modelo para todo o Brasil. É uma 
pena que quem apresentou inúmeras denún-
cias e nos criticou não tenha comparecido 

Assis já tem Transbordo de lixo em acordo 
com todas as normas da CETESB recebendo o 

selo nacional de referência.

no local para ver o trabalho realizado com 
todas as exigências cumpridas, o que deman-
dou certo tempo. Esse é um ônus que tive-
mos que arcar, mas estamos felizes com o 

resultado obtido. Fizemos tudo com respon-
sabilidade porque nós respeitamos o meio 
ambiente e estou muito orgulhoso do que foi 
feito aqui”, reitera o prefeito José Fernandes.

SOLUçÃO: 
SAE  de Ourinhos 
finaliza instalação 
de equipamentos 

para sanar 
vazamentos d’água 

pela cidade.

A SAE (Superintendência de Água e Esgoto 
de Ourinhos-SP ) está finalizando a instalação 
elétrica dos 8 macromedidores adquiridos pela 
Prefeitura local. Os equipamentos vão mape-
ar vazamentos na rede de distribuição e nortear 
investimentos para contribuir, em conjunto com 
outras ações, para o fim da falta d’água na cida-
de. Paralelo a esse investimento, a SAE acerta 
os últimos detalhes do edital para contratar em-
presa especializada na elaboração de projeto de 
reestruturação de todo o sistema de captação e 
abastecimento.

Outros projetos para equacionar o problema 
são a ampliação da ETA (Estação de Tratamento 
de Água), atualização da rede de distribuição e 
a perfuração de poços, como o que já está em 
andamento no Jardim Itamaraty.
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de desempregado a microempresário: crie você mesmo 
a empresa onde gostaria de trabalhar! (Parte II).

dicas sobre direitos do 
Trabalhador - Parte 13

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.

Para se tornar um freelancer de sucesso, va-
mos te dar algumas dicas importantes em um 
“passo a passo”:

1. Aproveite o conhecimento que você já 
tem: assim como Mariano, valorize todo o co-
nhecimento e experiência que você adquiriu ao 
longo da sua vida profissional e utilize-os em seu 
trabalho como autônomo. Lembre-se das capaci-
tações que recebeu nas empresas onde já traba-
lhou, da gestão dos negócios utilizada por essas 
empresas, da política de relacionamento com os 
clientes… Todo o conhecimento será útil nesse 
momento. Mas caso a gestão interna dessas em-
presas não seja o melhor modelo a ser seguido, 
utilize-a como exemplo do que não deve ser feito 
no seu negócio e faça muito melhor! Se pretende 
mudar de área, ainda assim esse conhecimento é 
importante.

2. Busque inspirações: procure na internet 
depoimentos de pessoas que também ficaram 
desempregadas e decidiram empreender como 

freelancer; converse com ex-colegas de trabalho 
e outros profissionais de confiança sobre a sua 
nova fase pessoal e ouça sugestões; participe de 
eventos (o que é uma ótima oportunidade para se 
atualizar, conhecer gente nova e aumentar a sua 
rede de contatos).

3. Capacite-se: depois que você decidir exa-
tamente o que vai fazer como freelancer (o ser-
viço que irá oferecer, qual trabalho irá desenvol-
ver), é hora de investir em novas capacitações. 
Há vídeo-aulas e vários cursos gratuitos ou de 
baixo custo oferecidos na internet ou por insti-
tuições próximas a você, basta procurar aque-
les relacionados à sua área de interesse. Quanto 
mais você se capacitar, mais chances terá de se 
diferenciar de outros profissionais que atuam no 
mesmo segmento.

4. Estabeleça os seus objetivos e metas pro-
fissionais: : estabeleça os seus objetivos e metas 
profissionais. Onde você está, onde pretende che-
gar e quais são os meios para cumprir essas me-

tas e alcançar esses objetivos? Lembre-se de que 
objetivo é algo mais genérico, enquanto metas 
são indicadores para analisar se o objetivo está 
sendo alcançado, devendo ter 5 características 
fundamentais: ser específica, mensurável, atingí-
vel, realista e ter um prazo. Exemplo:

5. Construa um plano de ação: depois de ter 
definido os seus objetivos e metas, monte um 
plano de ação. Para isso, faça uma tabela e insi-
ra decisões práticas: O que será feito? Quem irá 
fazer? Onde será feito? Quando será feito? Por 
que será feito? Como será feito? Quanto custará? 
Veja o exemplo abaixo:

6. Divulgue-se: crie uma página no Face-
book, faça um cartão de visita (existem gráficas 
online de boa qualidade que cobram menos que 
R$ 50,00 para a impressão de 500 unidades), 
distribua entre amigos, em eventos, em estabele-
cimentos comerciais, marque reuniões com pos-
síveis clientes, enfim, divulgue-se. Quem não é 
visto, não é lembrado

7. Seja organizado: como autônomo, você 
será o seu próprio chefe e o responsável por todas 
as obrigações relacionadas à sua vida profissio-
nal, tais como:
- Buscar clientes;
- Criar metas e definir as tarefas a cumprir;
- Respeitar os prazos de cada uma delas;
- Fidelizar os clientes já conquistados;
- Precificar os seus serviços;
- Fazer a cobrança dos pagamentos;
- Cuidar do fluxo de caixa, para registrar todas as 
despesas e receitas.

Existem vários aplicativos gratuitos que po-
dem te ajudar a ter uma rotina mais organizada.

8. Como cobrar pelo seu serviço: essa é uma 
dúvida compartilhada por muitas pessoas que 
trabalham como freelancer. Talvez você pense: 
“vou começar cobrando um preço bem abaixo do 
praticado no mercado para atrair clientes”. Con-
tudo, porém, todavia, temos o dever de te alertar: 

não se engane. Cobrar um valor bem abaixo do 
mercado atrairá pessoas que serão clientes do seu 
preço, não do seu serviço. Assim que você au-
mentar o valor, há grande risco desses clientes 
procurarem outro profissional. Lembre-se: você 
não se tornará competitivo oferecendo um preço 
barato, mas sim ofertando um serviço de qualida-
de e diferenciado. Valorize-se e será valorizado!

9. Escolha um nicho de mercado: não atire 
para todos os lados. Foque em um segmento, 
porque assim você vai se tornar cada vez mais 
especialista nessa área, a exemplo de Mariano, 
que focou no nicho de festas infantis, pois ele 
já atuava nesse ramo. Afinal, o cliente prefere 
contratar um profissional que realmente entenda 
do seu negócio. Para exemplificar com outra si-
tuação, imagine que você seja dentista e esteja 
pretendendo reformar o seu consultório, você iria 
preferir contratar um arquiteto qualquer ou um 
arquiteto especializado em reformas de consultó-
rios odontológicos?

A sensação de dever cumprido
Você conseguiu o seu primeiro cliente, foi 

pontual, prestativo e impecável na entrega do 
seu trabalho, prestação de serviço ou consulto-
ria. Como resultado, este cliente te indicou para 
outro. Você também se esforçou bastante para 
divulgar o seu trabalho e, quando se deu conta, 
tinha uma clientela significativa. Parabéns! De-
pois de muita luta e persistência, está vendo o 
dinheiro entrando na conta; as metas foram su-
peradas, está dando para sustentar a família, a 
grana sobrando tem te possibilitado até viajar e, 
o melhor de tudo, a autoestima está lá em cima. 
Você merece!

 Na próxima edição estaremos abordando di-
cas sobre a formalização e a abertura de sua MEI. 
Não perca, e caso você não consiga um exemplar 
da versão impressa, não se preocupa, basta nos 
acompanhar pelo site; www.jornaldoonibusma-
rilia.com.br
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Redescobrindo o Brasil pelos Trilhos - Parte II. 
Conhecendo os lindos roteiros deste País.

Oi Gente!!! Antes de mais nada que-
ro agradecer os inúmeros telefonemas e as 
mensagens parabenizando por esta matéria 
que iniciamos na edição anterior e, que como 
prometemos, iremos dar continuidade para 
mostrar o grande potencial turístico sobre os 
trilhos de nosso país. Como já citei, percor-
remos cinco ferrovias para passageiros no 
Brasil. Foi uma viagem por uma profusão 
de histórias, rostos, paisagens e muita coisa 
bonita. Até a publicação de dezembro estare-
mos reproduzindo esta maravilha de passeio. 
Nesta edição, conheceremos a Rota clássica 
com trens modernizados — Belo Horizonte 
(MG) → Vitória (ES), e descobriremos o se-
gredo das montanhas capixabas – Viana → 
Araguaia (ES). Vamos nessa!!

Cristina De Lucchi
Jornalista, Apresentadora 

andar pra-lá-e-pra-cá sem ficar neurótico 
com as malas.

O primeiro pit stop é em Barão de Co-
cais, município próximo da Serra do Cara-
ça, de onde saem trilhas para cachoeiras. 
A partir daí, o entra e sai de passageiros se 
repete 28 vezes.

O movimento é tão intenso que complica 
o embalo do sono, assim como os atrativos 
da janela: ameace fechar os olhos que logo 
aparece uma coleção de bromélias, além de 
muitos vagões de minério no sentido contrá-
rio. São muitos mesmo: ao todo, eles trans-
portam 37% da carga ferroviária do país.

Por volta do meio-dia, o ferromoço (o 
comissário de bordo do trem) passa gritan-
do “Marmitex!”, e por R$ 17 arrematei um 
estrogonofe, dentro de um isopor, bem no 
padrão “comida de avião”. Dica: no vagão-
-restaurante, a mesma refeição vem num 
prato. Vale a pena levantar.

Duas horas depois o Rio Doce apare-
cia, indicando a proximidade de Governa-
dor Valadares, metade do percurso. A fim 
de conferir a antropologia local, gastei sete 
minutos cruzando os vagões, do A ao M, 
transpondo portas que se abriam magica-
mente ao toque de um botão. Vi um pastor, 
munido de Bíblia, pregando em alto e bom 
som para uma infinidade de gente entretida 
com os celulares.

Depois de muitos pães de queijo crocantes, 
paisagens verdes ad infnitum e de estações que 
mais parecem estar no meio do nada, rochas 
enormes brotam de um lago cristalino, antes da 
divisa com o Espírito Santo.

Foram dez minutos de pura contempla-
ção, até a noite cair. Eram 20h32 quando 
desci na estação Pedro Nolasco, em Cariaci-
ca, a dez minutos de Vitória. Por mais con-
fortável que seja o trem, a viagem é… lon-
ga. Treze horas. Mas, se não houver pressa, 
não existe transporte melhor – nem mais 
barato – para ir de BH a Vitória

 
Extensão: 664 km (13 horas de viagem).
Estações: 30 no total, com 28 paradas. Cada 
uma delas pode demorar de 2 a 10 minutos.
Partidas: todos os dias. De BH, sai às 
7h30. De Vitória, sai às 7h.
onde comprar: no site ou nas bilheterias 
das estações.

Fica a dica: é mais cheio no sentido BH–
Vitória (são os mineiros querendo chegar 
à praia…). Muita gente que faz um trajeto 
completo de ida acaba voltando de avião.
Melhor lado do vagão: esquerdo (sentido 
BH–Vitória), pelos vales que aparecem no 
meio do caminho, e principalmente pelas 
rochas que brotam do rio, antes da divisa 
dos estados.

cios, alguns a 500 metros de altura. Até a 
árvore que caiu no meio do caminho, e que 
fez o maquinista parar tudo, parecia enco-
mendada para incrementar a aventura.

No todo, a viagem é um desfiladeiro 
por pontes de pedra, cânions, fragmentos 
da Mata Atlântica, florestas de eucaliptos e 
bromélias que brotam dos paredões.

Na única parada, na estação de Mare-
chal Floriano (que tem fotos de “gente im-
portante” da cidade nas paredes), flertamos 
com os vendedores de biscoitos. O hit é o 
Crispim, um casadinho de goiabada com 
queijo parmesão.

Araguaia, o ponto final, tem 3 mil ha-
bitantes. A cidade é uma graça. Muita gen-
te dorme por lá e volta no dia seguinte, no 
trem de domingo. Outros fazem bate e volta, 
almoçando no bufê italiano Bella Araguaia, 
que é honesto, mas sempre lotado.

A terceira opção é voltar de van para Vi-
tória, fechando um pacote com a Serra Ver-
de Express. Numa segunda viagem de três 
horas, fomos almoçar na Casa da Bica (que 
tem quiabo com linguicinha e mini cachoei-
ra) e, depois, para o pé da Pedra Azul, com 
seus 1 400 metros de altitude.

Tão bonita que nos fez questionar por 
que estávamos hospedados em Vitória, e 
não ali, naquelas pousadinhas de arquitetu-
ra da escola Zanine Caldas (quem não cur-
tir rusticidade pode escolher o Arosa, hotel 
neoclássico muito procurado para books de 
casamento).

No fim, quando já se entende que o Es-
pírito Santo é muito mais do que praia de 
areia escura, moqueca sem dendê e Roberto 
Carlos, há o belo mirante da Vista Linda, de 
onde se vê o mar de Guarapari, cidade-sede 
de quase todas as minhas férias de infância 
nos anos 90.

Meus pais bem que podiam ter aprovei-
tado aquelas viagens para conhecer seus ar-
redores bucólicos.

 
Extensão: 46 km (quatro horas de viagem).
Estações: quatro (Viana, Domingos 
Martins, Marechal Floriano e Araguaia), 
mas o trem só para em Marechal (15 
minutos), antes do ponto final.
Partidas: sábados, domingos e feriados. 
Sai de Viana às 10h30, vai até Araguaia, 
onde há uma parada de 1h30, e depois 
retorna para Viana.
onde comprar: por enquanto, só com a 
Serra Verde Express, em Vitória (27/2123-
0228) ou em Curitiba (41/3888-3488).
Fica a dica: em Araguaia, vale visitar a 
Casa Rosa, que foi de um engenheiro da 
ferrovia e hoje é um pequeno museu.
Melhor lado: direito (sentido Viana–
Araguaia), na beira dos precipícios mais 
arrebatadores e com as melhores vistas 
para o Rio Jucu.

Você gostou??? Então não perca a nossa 
próxima edição impressa ou nos acompanhe 
pelo SITE e pelas redes sociais onde publi-
caremos a continuação do passeio na trilha 
de um barreado diferente – Curitiba → Mor-
retes (PR) e A longa e extrema viagem pelo 
Norte – São Luís (MA) → Parapuebas (PA)

 
Rota clássica, trens modernizados:

Belo Horizonte (MG) → Vitória (ES)
Entre cotoveladas de crianças eufóricas 

e pedidos para tirar fotos de famílias inteiras 
com malas de rodinhas nas mãos, desisto de 
ter pressa. Às 6h30, uma hora antes do em-
barque em Belo Horizonte, o bafafá nas ca-
tracas já é grande. “Por que está tão cheio? ”, 
pergunto a um funcionário. “É que chegaram 
os novos vagões, todos com ar condiciona-
do. Agora todo mundo quer andar de trem. ”

Vindos da Romênia, os 56 novos vagões 
começaram a rodar em 2015. Operada pela 
Vale, a Estrada de Ferro Vitória a Minas, 
concluída em 1907, é o único trem diário de 
passageiros do Brasil – cada perna com 664 
quilômetros. Só em 2013 cerca de 1 milhão 
de pessoas viajaram pela EFVM.

A tendência, com o tal ar-condicionado 
e outras modernidades, é o bafafá crescer 
ainda mais. Cada vagão abriga quatro câme-
ras de segurança que tranquiliza quem quer 

descobrindo o segredo das montanhas 
capixabas: Viana → Araguaia (ES)
Dos 56 passageiros a bordo, apenas eu e 

o fotógrafo não éramos capixabas. “Os tu-
ristas que vêm para o nosso estado só ficam 
nas praias, comendo moqueca”, disse o fun-
cionário público Marcos

Barcelos, que curtia um domingão em 
família. “Este é um dos pedaços mais into-
cados do Brasil”, completou.

É preciso concordar: repleta de cacho-
eiras, a região serrana do Espírito Santo é 
verde, verde, verde. E a paisagem é apenas 
um dos atrativos deste passeio de trem, que 
tem vendedores de biscoitos de goiabada no 
caminho e um belo vilarejo de imigrantes 
italianos no final.

O embarque é em Viana, a 22 quilôme-
tros de Vitória. O percurso, que nasceu em 
1895 e fazia parte da Leopoldina Highway 
(homenagem a Maria Leopoldina, a primei-
ra imperatriz do Brasil), dura quatro horas.

O cenário não é para quem tem verti-
gem: os trilhos beiram inúmeros precipí-
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vITRINE

Surpresa de Boninho sobre o ‘BBB20’ gera 
mistério nos bastidores da Globo.

A Com estreia agendada para janeiro do 
próximo ano, a nova edição do ‘Big Brother 
Brasil’ promete movimentar os telespecta-
dores e amantes do reality show comandado 
por Tiago Leifert. Em total ritmo de come-
moração, a chegada da 20ª edição do forma-
to promete ser totalmente diferente de todas 
as produzidas até agora.

Claro que, fazendo jus a marca alcan-
çada, o ‘BBB20’ não só contará com uma 
exibição ainda mais extensa – de 21 de ja-
neiro à 23 de abril, 94 exibições ao total -, 
como também as novidades que vêm sendo 
programadas para o jogo com disputa de R$ 
1,5 milhão. Conforme já informado aqui no 
seu Área VIP há alguns meses, o diretor res-
ponsável, Boninho, deixou uma incógnita 
no ar ao publicar uma imagem em que se lê 
“50/50”, e veio acompanhada de uma legen-
da misteriosa a respeito da próxima edição.

Em meio ao mistério, segundo informa-
ções do colunista Flávio Ricco, do portal 
UOL, a Globo ainda não revelou o signi-
ficado dela, porém, leva-se a imaginar que 
metade do grupo poderá ser formado por 

ex-participantes ou até mesmo subcelebri-
dades, como é o caso de Íris Stefanelli, co-
nhecida pela sua passagem inesquecível no 
‘BBB7’. Outra parcela, inclusive, ainda ga-
rante que a ‘Casa 50/50’ não possui nenhu-
ma associação com a vinda de antigos par-
ticipantes, conforme está sendo especulado.

A atração, claro, embora tenha tido uma 
edição apagada ao longo deste ano, é uma 
caixinha de surpresas, e promete reinven-
tar-se, na tentativa de afastar as polêmicas 
envolvendo até mesmo órgãos públicos e a 
Justiça perante atitudes suspeitas dos parti-
cipantes confinados no jogo.

Em simultâneo, ao que parece, de acor-
do com informações da jornalista Fábia 
Oliveira, do jornal O Dia, a emissora ca-
rioca planeja a formação de metade dos 
participantes anônimos, como de costume, 
e a outra metade com famosos, mas vive 
um impasse, visto que os participantes pos-
suem um contrato com a emissora, e depen-
dendo do desempenho dentro do ‘BBB20’, 
o vínculo estende-se até um ano de valida-
de, por exemplo.

AMOR dE MÃE

veja quem está no elenco 
da nova novela das 9.

Lurdes (Regina Casé), Thelma (Adriana 
Esteves) e Vitória (Taís Araujo) são mulhe-
res que exercem a maternidade em toda sua 
plenitude, cada uma à sua maneira. Apesar 
de viverem em realidades diferentes, com 
trajetórias distintas, a vida das três se en-
trelaça em Amor de Mãe, criada e escrita 
por Manuela Dias e com direção artística de 
José Luiz Villamarim.

“A próxima novela das 9 é uma reverên-
cia à instituição que é a mãe brasileira. Essa 
mulher guerreira, honesta e que faz tudo 
para criar seus filhos do lado certo da vida. 
Vamos celebrá-la através de três histórias 
comoventes sobre esse amor capaz até de 
mudar o mundo”, explica Manuela.

“Os personagens da novela são pessoas 
comuns, nada maniqueístas. Suas histórias 
são como a vida real”, opina Villamarim.

Ao longo da trama, as três mulheres vão 
descobrir um elo que vai ligar suas vidas 
para sempre. Com previsão de estreia ainda 
para este mês de novembro, Amor de Mãe 
começou a ser gravada no final de julho du-
rante viagem para Arraial do Cabo. A equi-
pe já fez tomadas externas em vários bairros 
do Rio de Janeiro, além de também já ter 
gravado na Cidade Cenográfica e ter inau-
gurado as gravações nos novos estúdios da 
Globo, no MG4.

O elenco da trama conta também com 
Nanda Costa, Juliano Cazarré, Humber-
to Carrão, Thiago Martins, Erika Janu-
za, Isis Valverde, Julio Andrade, Enrique 
Diaz, Tuca Andrada, Dan Ferreira, Debora 
Lamm, Milhem Cortaz, Malu Galli, Letícia 
Lima, Camila Márdila, Clarissa Kiste, Ana 
Flavia Cavalcanti, e outros nomes.

Depois de Josiane (Agatha Moreira) será 
a vez de Régis (Reynaldo Gianecchini) vi-
rar evangélico em ‘A Dona do Pedaço’. Por 
influência da filha de Maria da Paz (Juliana 
Paes), o ex-playboy vai se converter e ado-
tará posturas bem radicais.

Tudo acontecerá quando Josiane já es-
tiver convertida a nova religião, Régis irá 
fazer uma visita à ex-namorada/amante na 
prisão. Ao chegar, o ex-marido de Maria 
da Paz encontrará a personagem de Agatha 
Moreira completamente diferente da antiga 
Josiane. Jô então contará a Régis sobre a 
nova religião.

“O pastor que vem aqui faz cultos lá fora 
também, ele me disse onde é, se tiver inte-

resse”, dirá. Régis então ficará interessado na 
proposta de Josiane e irá até o local do culto.

Ao chegar até o lugar, Régis terá o pri-
meiro contato com o pastor durante o culto. 
“Deixe a fé entrar dentro de você”, falará o 
pastor. “Mas eu não sei”, responderá Régis. 
“Somente diga comigo: ‘ Jesus, venha até 
a mim”, completará o evangélico. O perso-
nagem de Gianecchini começará a gritar a 
frase “Jesus, venha até a mim”.

De acordo com a coluna de Patrícia Ko-
gut, durante a cena, todas as pessoas presen-
tes irão aplaudir Régis e, depois de alguns 
dias, ele contará a sua mãe Gladys (Nathalia 
Timberg) e à irmã Lyris (Deborah Evelyn) 
sobre a nova religião.

E por falar em nova religião, Régis ado-
tará regras bem rígidas e, por isso, não irá 
ao casamento do ex-cunhado Agno (Mal-
vino Salvador) e de Leandro (Guilherme 
Leicam). Ao chegar à cerimônia, Gladys 
irá justificar a ausência de Régis: “O Régis 
se converteu e é sério. Não que seja contra 
você, Agno, mas preferiu não comparecer”. 
“O Régis ficou radical”, completará Lyris.

“Não me sinto ofendido. Se essa con-
versão fez bem para o Régis, sou o primeiro 
a aplaudir”, dirá Agno. Mas o empresário 
acrescentará que não entende o porquê da 
preocupação com a sexualidade alheia. “Só 
não entendo por que tanta gente se preo-
cupa com quem o outro está dormindo. A 
minha filha, por exemplo, demorou para 
aceitar que sou gay”.

A dONA dO PEdAçO

Régis vira evangélico e se 
recusa a ir ao casamento 

de Agno e Leandro.



INTERNET EM FAMILIA:

Quais são as práticas de segurança da 
informação que você deve ter em casa?

DESTAK
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Conversar com os filhos sobre o uso da 
internet de forma segura é uma das dicas

Hoje em dia, a vida familiar está ligada 
à internet. É por meio do mundo digital que 
todos brincam, se comunicam e até mesmo 
brigam. Quem nunca teve uma discussão no 
grupo do WhatsApp? Muitas vezes, a maior 
parte do contato com os filhos é por meio 
de mensagens em aplicativos, além de fotos 
e vídeos. Mas, toda modernidade deve ser 
levada com precaução, e, principalmente, 
diálogo. Daí entra a necessidade de, tan-
to os pais quanto os filhos, adotarem boas 
práticas na internet como forma de prevenir 
riscos e também se proteger. 

Redes sociais
O primeiro assunto que vem à mente 

quando se fala em segurança da informa-
ção da família é com relação à alta exposi-
ção nas redes sociais. Em um momento em 
que todos os dados são compartilhados, os 
pais também não estão imunes. Na socie-
dade moderna, não há quem não conheça 
os famosos stalkers, não é mesmo? A série 
“You”, sucesso da Netflix, retrata bem essa 
realidade, por exemplo.

A internet oferece muitas ferramentas 
para armazenar e coletar informações con-
fidenciais. A conscientização é o primeiro 
passo para manter a segurança no ambiente 
domiciliar e para proteger a família de in-
divíduos que tentam acompanhar de perto 
cada passo que é dado na internet.

As crianças já nasceram e cresceram em 
frente à tela do computador e com conexão à 

todos os familiares. Uma pesquisa do Data-
folha do ano passado mostrou que 47% das 
pessoas acreditam das notícias que recebem 
pelo aplicativo de mensagem. Desses, os que 
responderam que acreditam muito são 6%. Já 
os que disseram que acreditam um pouco são 
41%. Isso significa que muitas pessoas creem 
no que recebem pelo WhatsApp.

Em muitos casos, no entanto, o conteúdo 
compartilhado pode não ser verídico (fake 
news) ou até conter algum malware que rou-
be os dados dos usuários.

Mensagens como “repasse essa infor-
mação para 10 pessoas”, ou “clique aqui e 
ganhe um produto x”, devem ser verificadas 
em mais de uma fonte. Uma dica é ver se 
aquela informação foi publicada em grandes 
portais de notícias. No caso de promoções, 
procure a marca em seus canais oficiais e 
pergunte sobre a campanha que viu. Na dú-
vida, sempre desconfie.

antivírus atualizado
Mantenha sempre o antivírus e o sistema 

de seu computador ou celular atualizados. 
Muitas vezes acreditamos que só ter uma 
solução de segurança em casa instalada já é 
o suficiente. Muitos cibercriminosos criam 
vírus para ocupar brechas e defeitos do sis-
tema, e assim, prejudicar os usuários.

Por isso, os desenvolvedores costumam 
fornecer atualizações ou correções de sof-
tware para melhorar a usabilidade, seguran-
ça ou performance. Com essas práticas e o 
uso responsável da internet, toda a família 
pode utilizar a tecnologia de forma segura.

Novo método de hackeamento foi 
demonstrado em um evento na China

Em uma demonstração feita na China, 
um grupo de hackers que trabalha com a 
Tencent, maior portal de serviços de internet 
do país, usou um novo método para desblo-
quear os celulares de estranhos. O time foi 
capaz de enganar o leitor de digitais usando 
digitais capturadas em um copo d’água.

A equipe demonstrou a nova técnica 
no palco de um evento sobre hackeamento, 
usando esse método para desbloquear três 
smartphones e duas máquinas de atendi-
mento equipadas com sensores de impres-
sões digitais.

O método parece de cinema, mas é razo-
avelmente simples: uma pessoa toca em um 
copo com seus dedos e então o hacker uti-
liza um celular para fotografar a impressão 
digital deixada no vidro. A equipe produziu 
um aplicativo capaz de escanear a fotografia 
e em seguida clonar a digital, que pode en-
tão ser lida pelo smartphone da vítima.

internet em todo lugar. Mesmo que alguns pais 
tenham incorporado esse hábito posteriormen-
te, devem monitorar o que as crianças acessam 
por meio do diálogo, da tecnologia e da educa-
ção. Uma forma de fazer este controle é com 
filtros de acesso a sites e aplicativos de acordo 
com a idade de cada criança.

Evitar aceitar pessoas desconhecidas nas 
redes sociais, por mais que possa ser uma 
dica antiga, ainda é bastante válida. Os pais 
também têm a função de zelar pela privaci-
dade dos filhos, por isso não devem expor 
as crianças de uniforme escolar. É acon-
selhável também evitar fotos de grupos de 

crianças, especialmente sem a autorização 
de seus pais, ou lugares que os pequenos 
frequentam sempre, como escolas de idio-
mas ou outras aulas extracurriculares, que 
mostrem muitos detalhes sobre a rotina da 
criança. Além disso, manter as contas priva-
das é uma necessidade de todos.

Correntes de Whatsapp
Todo mundo tem aquele famoso grupo da 

família no WhatsApp, que é bastante movi-
mentado o dia inteiro com várias mensagens 
de diversos assuntos. O que parece ser inofen-
sivo também pode apresentar um risco para 

Entretanto, o grupo não demonstrou esse 
método em sua totalidade. A forma como o 
app é capaz de separar a impressão digital 
do restante da fotografia não foi revelada, 

CUIdAdO:

Hackers usam impressão digital de 
copos para desbloquear celulares.

assim como a forma de se criar a impressão 
clonada que pode ser usada no sensor.

Apesar de seus métodos não serem to-
talmente claros, os hackers alegam que fo-

ram capazes de usar esse recurso com su-
cesso nos três sensores mais comuns entre 
os smartphones: óptico (um sensor na tela 
como o do OnePlus 7T), capacitância (sen-
sor físico, como o que fica na parte de trás 
do Google Pixel 3) e ultrassônico (um sen-
sor especializado na tela, presente na famí-
lia Samsung Galaxy S10).

Recentemente, o sensor ultrassônico do 
Galaxy S10 e do Galaxy Note 10 viraram 
notícia após um tipo diferente de hack per-
mitir que qualquer pessoa tivesse acesso 
ao telefone. A Samsung então lançou uma 
nova atualização para corrigir essa falha na 
segurança dos aparelhos.

A equipe de hackers chineses disse que 
o aplicativo de coleta de impressões digitais 
vem sendo desenvolvido há meses. Eles 
recomendam que as pessoas limpem suas 
digitais de qualquer coisa que tocarem - in-
clusive seus celulares - ou usem luvas re-
gularmente para se manter seguros quanto a 
esse tipo de invasão.
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Após casos de assédio no interior de ônibus de Transporte 
Coletivo, cresce busca de aplicativo de transporte feminino.

Segundo pesquisa divulgada pela Mo-
bile Time, 71% dos brasileiros que usam 
smartphone já pediram um transporte por 
aplicativo. Comparado aos últimos dois 
anos, isso representa um aumento de 21 
pontos percentuais.

Contudo, junto ao crescimento das cor-
ridas também veio o crescimento do assédio 
moral e sexual sofrido tanto por passageiras 
quanto por motoristas mulheres.

Os casos fizeram com que a busca por 
aplicativos de transporte exclusivamente 
femininos ou que, pelo menos, dessem a 
opção de escolher ser atendida por uma mo-
torista crescesse.

Para saber mais sobre essa preocupação 
diária, perguntamos para 120 usuárias de 
apps suas medidas de segurança e se tro-
cariam os grandes apps por um aplicativo 
regional.

Quando perguntadas sobre o sentimento 
de insegurança em corridas com motoristas 
homens, 55% das entrevistadas responde-
ram que às vezes se sentiam seguras.

Já quando a pergunta foi sobre a segu-
rança com motoristas mulheres, 84,2% afir-
maram que se sentem seguras nas corridas.

Medidas de segurança
Apesar de só se sentirem seguras às ve-

zes, 88% das entrevistadas afirmaram usar 
os aplicativos de transporte e 65% os utili-
zam de uma a cinco vezes no mês.

Uma Projeto de Lei que tramita na Câ-
mara dos Deputados, pode proporcionar a 
gratuidade da Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) Social, para a população com-
provadamente de baixa renda no Brasil. 

A proposta tem requisitos para definir 
quem pode ser beneficiado: ter renda fa-
miliar mensal de até três salários mínimos; 
pessoas que estejam desempregadas há 
mais de um ano; pessoas inscritas no Ca-
dastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal.

A autoria do projeto é do deputado fede-
ral Boca Aberta (PROS/PR). A justificativa 
apresentada pelo parlamentar mostra que a 
CNH pode proporcionar uma vaga no mer-
cado de trabalho. Como o custo é alto, boa 
parte da população não tem o documento.

CNH SOCIAL GRATUITA:

Projeto de Lei deve liberar para todo o 
Brasil. Saiba quem terá direito!

o projeto
A gratuidade deve cobrir todos os custos 

necessários para obter a CNH. Os exames 
necessários para obter a habilitação serão 
feitos por entidades públicas ou autoescolas 
credenciadas. A previsão é que o governo 
federal firme convênios com estados e mu-
nicípios para a implementação Os Centros 
de Formação de Condutores (Autoescolas) 
serão remunerados pelos serviços

tramitação
A análise do projeto será feita por dife-

rentes comissões: Viação e Transportes; de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. Ele foi anexado ao PL 
10141/2018, que também prevê a gratuidade 
para a emissão e renovação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação para pessoas de baixa renda.

Então, perguntamos quais medidas de 
segurança são tomadas para que a sensação 
de insegurança seja menor. Foi observado 
que as usuárias praticam, simultaneamente, 
de duas a três medidas de segurança.

A maior parte das usuárias responderam 
que compartilham a corrida em tempo real 
com amigos, cônjuges e familiares. Logo 
após, a atitude mais praticada é ligar, mandar 

áudio ou conversar com alguém via mensa-
gens. Muitas usuárias afirmaram que, às ve-
zes, fingem que estão ligando para alguém 
ou que estão mandando áudio onde dizem 
seus destinos e a previsão de chegada.

Além disso, também costumam fingir 
que estão falando com algum homem, ge-
ralmente namorado ou pai.

Curiosamente, a terceira medida de segu-

rança mais adotada é se sentar atrás do moto-
rista para não estabelecer contato visual.

Quando se trata de motoristas mulhe-
res, 29% das usuárias afirmaram não tomar 
nenhuma medida de segurança. Contudo, 
quando decidem fazer algo, a atitude mais 
escolhida também é o compartilhamento de 
corrida com alguém de confiança.

Entretanto, um ponto que chama atenção 
é que 12% das usuárias afirmaram nunca ter 
feito corrida com uma motorista. Porém, ao 
se olhar de forma ampla, a situação não é 
surpreendente.

Nos Estados Unidos, país sede de uma 
das maiores empresas de transporte por app, 
apenas 14% dos cadastros de motoristas são 
femininos.

Grandes aPPs x aplicativo regional
Por fim, foi questionado se elas tro-

cariam grandes apps por um aplicativo de 
transporte

Regional que só cadastrasse passageiras 
e motoristas mulheres

79% dos usuários afirmaram que, sim, 
optariam por um aplicativo de transporte 
regional exclusivamente feminino. A esta-
tística fica ainda maior quando a escolha da 
motorista é um opcional: 91%

Ou seja, um aplicativo que ofereça mo-
toristas homens e mulheres e que, ao solici-
tar a corrida, a passageira possa escolher ser 
atendida apenas por uma motorista.
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VIVER BEM

Chegar aos 50 anos com saúde já não é 
mais um problema para a maioria das pes-
soas, mas uma coisa é certa: os cuidados 
devem se intensificar a partir dessa idade.

As mulheres, que começam a sentir os 
efeitos da menopausa, precisam fazer exa-
mes regulares para identificar possíveis sin-
tomas do câncer de mama e também têm de 
cuidar mais da saúde dos ossos.

Os homens também são acometidos pelo 
avanço da idade. A partir dos 50 anos, eles 
precisam fazer exames anuais capazes de 
identificar precocemente o câncer de prós-
tata, segunda principal causa de morte entre 
o público masculino depois do de pulmão. 
Para que tomem consciência da importância 
da prevenção, foi instituído o “Novembro 
Azul”, mês dedicado a falar sobre a doença.

O câncer de próstata, quando detectado 
no início, tem 90% das chances de cura. 
Segundo o Inca (Instituto Nacional de Cân-
cer), um levantamento do Instituto estima 
que foram de 68.220 novos casos da doença 
em 2018. Contudo, muitos homens acabam 
deixando os exames de lado por puro pre-
conceito e descobrem o problema quando já 
está em um estágio avançado.

Todo dia é dia de cuidar da saúde. Mas 
o mês de novembro vem se tornando uma 
ocasião especial para focar na prevenção de 
algumas doenças. Como está se tornando 
tradicional nos últimos anos, a campanha 
Novembro Azul visa chamar a atenção do 
público masculino com relação ao diagnós-
tico precoce do câncer de próstata.

tabu
O principal motivo que faz com que 

eles evitem a visita ao médico é o exame 
de toque, responsável por detectar qualquer 

alteração na próstata. O exame de toque e 
apenas complementar ao exame de sangue, 
chamado PSA, que identifica algumas en-
zimas produzidas pela próstata no sangue e 
ajuda no diagnóstico do problema, mas não 
é eficiente sozinho. 

Tendo em vista que boa parte dos ho-
mens não realiza os exames para detecção 
de alterações nesta glândula, o câncer acaba 
se tornando mais difícil de ser descoberto 
na fase inicial, diminuindo sua chance de 
cura. O medo e a ansiedade com relação a 
tal diagnóstico podem, inclusive, influenciar 
ainda mais o imaginário masculino, trazen-
do condições sérias, como a depressão.

O temor não é instaurado nesses indi-
víduos apenas pela possibilidade da morte, 

NOvEMBRO AzUL:

A importância da prevenção do câncer de próstata.

mas, sim, pelas limitações físicas que os tra-
tamentos, por vezes, acarretam, como a di-
minuição da capacidade de ereção, cansaço 
e até mesmo a retirada dos testículos.

Por esse motivo, a mente precisa estar 
sã para que o tratamento seja o menos dolo-
roso possível, além de o apoio de familiar e 
profissional ser essencial no enfrentamento 
dessa batalha.

A incidência da doença é mais comum 
depois dos 50, mas se houver casos na famí-
lia, o risco de aparecimento precoce é maior. 
Os exames são recomendados anualmente, 
mas o médico urologista é o mais qualifica-
do para determinar a frequência de visitas. 
O acesso à informação, o apoio da família 
e as campanhas de conscientização como o 

“Novembro Azul” têm ajudado os homens 
a procurarem os consultórios, fazendo com 
que o assunto deixe de ser um tabu.

tratamento
Durante o tratamento, é importante que 

o profissional e o paciente discutam sobre 
questões relativas a virilidade e a masculi-
nidade, para que os pensamentos possam ir 
além da concepção familiar e social, além 
de permitir que o indivíduo se redescubra 
nesse novo contexto.

Um dos tratamentos mais modernos para 
o câncer de próstata é a cirurgia robótica, 
procedimento minimamente invasivo com 
alto nível de precisão e segurança. O san-
gramento é menor que em casos de cirurgia 
convencional, a recuperação é mais rápida 
e o tempo de utilização de sonda na uretra 
também é reduzido. Com essa cirurgia, os 
pacientes têm 5% menos chance de ter pro-
blemas de incontinência urinária alem de 
minimizar os riscos de disfunção erétil.

Mente e corpo contra o câncer
de próstata

Em vista dos avanços tecnológicos e no-
vas descobertas aplicadas aos tratamentos, 
a chance de cura sobre o câncer de prósta-
ta tem se tornado cada vez maior. Assim, o 
que antes era uma ‘sentença de morte’, hoje 
pode ser encarado como um duro enfrenta-
mento para a recuperação da saúde, porém 
passível de grande chance de vitória.

Entretanto, mesmo após a notícia da 
cura, é imprescindível que o acompanha-
mento com um especialista continue, pois 
a pessoa precisa compreender sua realidade 
atual e até mesmo como conviver com pos-
síveis sequelas do quadro.

vilão ou mocinho? Segredo do café é a quantidade.

Segredo do café: Vilão ou mocinho?
Paixão nacional, o cafezinho tem desta-

que no desjejum e segue acompanhando o 
dia a dia das pessoas, no trabalho e nas re-
feições seguintes. A bebida, que tem várias 
formas de “tirar”, indo do tradicional coa-
do, ao requintado expresso, é controversa 
quando se trata da saúde. Os efeitos do café 
no organismo são controversos, associados 
com efeitos negativos, por um lado, e pro-
tetor, de outro. Passam pela associação com 
o aumento da pressão arterial, os níveis de 
colesterol e chegam a ter considerado um 

Essa bebida está presente em 98% 
dos lares no País e é a bebida mais 
consumida entre os brasileiros de-

pois da água.

efeito protetor contra doenças cardiovascu-
lares e estimulador do metabolismo.

A publicação Desmistificando Dúvidas 
Sobre a Alimentação, produzida pelo Mi-
nistério da Saúde junto com a Universidade 
Federal de Minas Gerais, destaca que “os 
efeitos do café no organismo derivam de 
substâncias bioativas como a cafeína, esti-
mulante do sistema nervoso e do músculo 
cardíaco; ácidos clorogênicos, que possuem 
atividade anticancerígena e propriedades 
antioxidantes; e diterpenos, relacionados 
com o metabolismo lipídico”.

Uma linha estudada trata da ação an-
tioxidante do café, por ser uma das fontes 
dietéticas mais ricas de ácidos clorogênicos, 
um polinefol vegetal. Isso indica a inibição 
de inflamações e risco menor de doenças 
cardiovasculares e outras doenças inflama-
tórias. Mas o consumo em excesso, de mais 
de três xícaras por dia, em média, pode cau-
sar algum tipo de mal e estar a associado 
com pressão alta ou gerar ansiedade.

É o que explica a nutricionista, barista e 
docente do Senac de São Paulo, Maria Caro-
lina Lazzarini. “O café está associado a mi-
lhares de benefícios. É antioxidante, ajuda 
no emagrecimento, na prevenção de várias 
doenças e seu uso diário acaba ajudando em 

questões como stress e prevenção da doença 
de Alzheimer. A chave está na quantidade. 
No consumo sem exagero”, afirma.

Segundo Lazzarini, a maneira como o 
café é produzido também afeta suas pro-
priedades e, claro, o sabor. Entre os peca-
dos estão a deixar a água ferver, colocar pó 
demais (o recomendado é 10 gramas para 
cada 100ml) e fazer líquido demais e dei-
xar esquentando na cafeteira ou guardado na 
garrafa térmica. O prazo limite para reapro-
veitar a bebida é de 30 minutos.

O livro Desmistificando Dúvidas Sobre 
a Alimentação reforça esse ponto. “A rela-
ção entre o consumo de café e a elevação 
dos níveis séricos de colesterol, encontrados 
em alguns estudos, parece estar relacionada 
ao modo de preparo da bebida. Cafés turco 
ou fervido possuem maiores concentrações 
de cafestol, substância responsável pelo au-
mento dos níveis séricos de LDL-c, do que 
os cafés filtrados ou instantâneos”.

dicas
- Prepare somente a quantidade de bebida 
que vai ser consumida imediatamente;
- Se for utilizar coador de pano, lave 
somente com água;
- Filtro de papel deve ter o mesmo tamanho 

e forma do porta-filtros
- Não compacte, nem aperte a camada de 
café no filtro
- Escalde o bule ou garrafa térmica pouco 
antes de fazer a bebida
- A água deve ser pura e limpa, 
preferencialmente filtrada ou mineral

tipos de preparo
Filtragem:
É a forma de fazer o tradicional cafezi-

nho, com o pó acondicionado em um filtro, 
de papel ou de pano, com adição de água 
quente não fervente por cima.

Percolação:
Forma mais comum na Europa, o pó de 

café vai no centro de um equipamento moka 
que, na chama do fogão, ferve a água e pres-
siona o café líquido para um recipiente

Prensagem:
Popular nos Estados Unidos, mas conhe-

cido por prensa francesa, tem o pó de café 
misturado com água quente, que passa por 
um filtro e é pressionado por um êmbolo.

Pressão:
O café expresso é moído na hora e vai 

em um filtro que sofre uma pressão de água a 
90ºC e 9Kg de pressão durante 30 segundos, 
gerando uma bebida cremosa e aromática.
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MARÍLIA CENTENÁRIA 

FALTA dE CRIATIvIdAdE II:

Um dos maiores fomentadores de professoras 
coordenadoras pedagógicas (PCPs) de Marília (CEFAM) 

retrata hoje a incompetência da Prefeitura para 
desenvolver projetos para áreas públicas abandonadas.

Mantendo a nossa linha de praticar um 
jornalismo sério, sem oportunismo e sensa-
cionalismo ou como parte de um processo 
de desconstrução de imagem para este ou 
aquele grupo político, o Jornal do ônibus de 
Marília em parceria com a ONG MARÍLIA 
CENTENÁRIA vem mais uma vez destacar 
de forma construtiva um ponto de nossa ci-
dade que, poderia ser melhor administrado, 
dentro de nosso objetivo que é justamente a 
reconstrução do que foi destruído e a cons-
trução daquilo que pode ser a cidade que 
queremos para o nosso centenário.

O destaque desta edição é o Centro Es-
pecífico de Formação e Aperfeiçoamento do 
Magistério (CEFAM) de Marília/SP.

As fotos falam mais que mil palavras 
em um cenário decadente e que demonstra 
claramente a falta de interesse de nossos go-
vernantes em fazer alguma coisa. A atitude 
desconstrói a história de um dos maiores fo-
mentadores de Professoras Coordenadoras 
pedagógicas de nossa região. 

Afirmamos isto após constatar que, por 
meio de curso de extensão junto à Secretaria 
Municipal de Educação de Marília/SP que 
uma quantidade significativa de professoras 
coordenadoras pedagógicas (PCPs) foram 
formadas justamente pelo Centro Específico 

de Formação e Aperfeiçoamento do Magis-
tério (CEFAM) de Marília/SP.

O CEFAM foi um centro de formação 
do magistério que surgiu para substituir os 
antigos magistérios e os normais, tinha uma 
visão diferenciada sobre a formação educa-
cional. O curso funcionava em período inte-
gral, com duração de quatro anos em vários 
municípios do estado de São Paulo.

É impossível compararmos com as ima-
gens dos anos de ouro no período compre-
endido entre 1990 a 2002 e com a atual si-
tuação de hoje. Ao estacionarmos o carro, 
deparamos com uma construção decadente, 
ocupações irregulares, vidros quebrados e 
um palco institucionalizado do crime, onde 
até homicídios já foram registrados.

Extinto há 14 anos pelo Governo do 
Estado de São Paulo, virou abrigo de an-
darilhos e de ponto de drogas. Durante este 
período, NENHUM GESTOR comprou a 
briga ou sequer apresentou um projeto que 
possa reaproveitar o local dando uma nova 
vida aquele local. 

Em uma rapidíssima pesquisa a ONG 
MARÍLIA CENTENÁRIA buscou algumas 
ferramentas importantes do próprio governo 
que poderiam ser utilizadas no local para fa-
vorecer a população.

Em Rio Preto, antigo CEFAM é transformado em 37º campus 
do Instituto Federal de São Paulo em parceria firmada com o 

governo do estado. Em Marília, só promessas e abandono.
Coinscidentemente o 37º campus do 

Instituto Federal de São Paulo (IFSP) será 
instalado no município de São José do Rio 
Preto. O Ministério da Educação (MEC) as-
sinou a ordem de serviço para a reforma do 
edifício que sediará a nova unidade e está 
orçada em R$ 7 milhões.

Previsto para ser entregue agora em de-
zembro de 2019, o campus IFSP São José 
do Rio Preto deve ofertar de imediato o 
ensino médio e, posteriormente, os cursos 
de graduação. Os estudantes poderão optar 
por formações de licenciatura, bacharelado 
e tecnólogo. A unidade estará localizada 
no antigo Centro Específico de Formação 
e Aperfeiçoamento para o Magistério (CE-
FAM), que conta com 4,2 mil metros qua-
drados. 

No futuro, o novo campus poderá tor-
nar-se um novo Instituto Federal no estado. 
São Paulo deve receber ainda mais dois ins-
titutos, localizados na capital e no interior 
do estado.

Por um outro lado outras cidades já con-
quistaram a importante unidade do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo (IFSP) que está com inscrições 

abertas para o processo seletivo de cursos 
técnicos gratuitos na região noroeste paulis-
ta. O prazo termina no dia 10 de novembro.

Ao todo, são oferecidas 500 vagas di-
vididas entre os campus de Birigui, Catan-
duva, Ilha Solteira e Votuporanga (SP). As 
aulas começam em fevereiro de 2020.

Em Birigui, há 40 vagas para o curso de 
informática, 40 para o de administração, 40 
para o de automação industrial e 40 para o 
de administração. O campus Birigui fica na 
rua Pedro Cavalo, número 709, no bairro 
Portal da Pérola II.

Enquanto em Catanduva, 40 vagas serão 

oferecidas para o curso de técnico em me-
catrônica, 40 vagas o de química, 40 para 
o de redes de computadores e 40 vagas o 
de fabricação mecânica. O campus do IFSP 
fica na avenida Pastor José Dutra de Mora-
es, número 239, no Distrito Industrial Antô-
nio Zácaro.

Em Ilha Solteira, há 40 vagas para o cur-
so de desenho de construção civil e outras 
40 para o de edificações. O IFSP fica na rua 
Alameda Tucuruí, número 164.

Já em Votuporanga, existem 40 vagas 
para o curso de edificações, 40 para o de In-
formática, 40 para o de mecatrônica e mais 
40 para o de técnico em mecânica. O cam-
pus do IFSP de Votuporanga fica na avenida 
Jerônimo Figueira da Costa, número 3014, 
no bairro Pozzobon.

Em Marília, foi cogitado de se implantar 
uma unidade na gestão do ex prefeito e atu-
al deputado Vinicius Camarinha, porém em 
uma área a ser comprada ou desapropriada 
para tal finalidade, ou seja, mais um engodo 
que já ficou no discurso, pois, seguindo o 
exemplo de São José do Rio Preto, a IFSP 
poderia tranquilamente ser instalada no an-
tigo, porém inesquecível CEFAM.



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-) Imitador profissional: O pássaro Lira pode imitar qualquer som que ele escuta (já 
imaginou um passarinho imitando o Silvio santos.)
02-) tintura: O cabelo de Elvis era loiro.
03-) só um cochilo: Girafas dormem entre 10 minutos e 2 horas por dia.
04-) antecessor: O antecessor do Google search era o Backrub.
05-) Mclanche feliz: O Mc Donald é o maior distribuidor de brinquedos do mundo.
06-) No RG da Barbie: O nome inteiro da Barbie é Bárbara Millicent Roberts.
07-) Macacos educados: Os babuínos já foram treinados pelos egípcios para servirem a 
mesa e esperar de pé até terminar a refeição.
08-) Passos gelatinosos: O som dos passos do E.T no filme E.T foram feitos com gelatina.
09-) Mageirocofobia: Mageirocofobia é o medo de cozinhar.
10-) de onde vem a tesoura: Leonardo da Vinci inventou a tesoura.

Quem tem boca fala o que quiser.
Quem tem grana é que vai a Roma! 



Câncer 
Durante este mês, amigo Cân-
cer, você será mais sensível às 
questões relacionadas aos seus 
filhos, se você tiver algum, ou 
ao amor. Até o dia 23, o Sol 
em Escorpião, em belo aspecto 

com o seu, infunde-lhe uma sensibilidade acen-
tuada, profunda e uma curiosidade investigativa! 
O que abre muitos caminhos em sua vida. Você 
apreciará especialmente os pequenos prazeres 
da vida cotidiana, a menos que seu trabalho não 
aconteça com alegria e facilidade. O primeiro 
decanato ainda é impactado por Netuno, que o 
encoraja a modificar seu ideal de vida. 

Leão 
Com muita pouca energia em 
fogo, este mês parece viril, 
um pouco esportivo, amigo 
Leão! Os desafios o estimu-
lam e permitem que você dê 
equilibre seu temperamento de 

vencedor. O Sol em Escorpião, até o dia 26, em 
quadratura com seu Sol, indica um mês em que 
sua casa ou residência exigirá maior envolvimen-
to de sua parte. Cuidar dos assuntos familiares 
também pode ser uma fonte de conflito se você 
não for cuidadoso. O primeiro decanato recebe 
os influxos de Urano em Touro, anunciando mu-
danças sócio profissionais. 

Virgem 
Os contatos são favorecidos 
por todo o mês, amigo de Vir-
gem! Elabore ações concretas, 
elas têm todas as chances de ter 
sucesso. O Sol em Escorpião, 
bem como Mercúrio, os seus 

planetas, em belo aspecto com seu signo, promo-
vem o destaque de suas relações de vizinhança 
ou fraternais e de uma racionalidade a qualquer 
prova. Sua casa, no final do mês, recebe Vênus, 
o Sol e Júpiter, o que pode ser animado e par-
ticularmente energizante. Sua família também é 
afetada por suas belas energias. Como funcioná-
rio, você quer progredir e aumentar sua renda, e 
Marte irá ajudá-lo até o dia 19.

Libra 
As finanças estão em destaque. 
Seja o dinheiro que você ga-
nha, seja seu trabalho ou o di-
nheiro que você gasta, haverá 
movimento e uma tendência a 
aumentar. O Sol e Mercúrio até 

o dia 26, depois Marte, a partir do dia 19, esses 
planetas anunciam uma melhoria em sua cartei-
ra ou em seus dons criativos. O belo Vênus, seu 
planeta, em Sagitário neste mês ilumina o setor 
relacional e sua mente. Você será um diplomata, 
suas palavras serão sedutoras, você saberá como 
fazer, mas Marte em seu signo até o dia 19 traz 
uma dose considerável de energia, que você terá 
que regular.  Seu trabalho será inspirado ou pro-
penso a erros: fique atento.

Escorpião 
É o seu mês de aniversário, 
amigo Escorpião, e as ener-
gias são poderosas! O Sol, em 
seu signo, apoiado por Mercú-
rio durante todo o mês garante 
um raciocínio e um carisma no 

topo! Seu planeta, Marte, até o dia 19, fortalece 
seu lado secreto e o prepara para a ação a partir 
do dia 20. O forte apoio de Júpiter em seu setor 
financeiro sugere que você será protegido neste 
domínio. A partir do dia 23, Vênus, Saturno e 
Plutão, em Capricórnio, irão estabilizar e forta-
lecer suas relações e trocas, mantendo o nível de 
exigência que você espera. Seu modo de amar 
ganha mais empatia, mais espiritualidade.

sagitário 
Até o dia 26, é um mês ideal 
para pensar, preparar um pro-
jeto, aprofundar suas ideias. O 
belo Vênus, em seu signo, as-
sim como Júpiter, seu mestre, 
asseguram-lhe satisfações de 

todos os tipos. Você será confiante, leal e apaixo-
nado, especialmente na última semana. Marte, em 
Libra, em harmonia com o seu Sol, revigora seu 
ser e leva você a amizades simpáticas, esportivas 
e saudáveis. Não abuse das coisas boas da vida, 
primeiro decanato, pois Urano em Touro, em as-
pecto desarmônico, poderia trazer uma preocupa-
ção com a saúde ou no ambiente profissional.
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GUIA DOS ASTROS

Áries 
Até o dia 23, o Sol e Mercú-
rio iluminam o setor da vida 
relacionado à sexualidade, ao 
dinheiro dos outros, às evo-
luções, às crises. Você será 
mais magnético, mais intuiti-

vo, mais receptivo. Seu signo, de fogo, se abre 
neste mês para a parte mais desconhecida de se 
mesmo. Você não está acostumado a retroceder 
diante de um desafio, não mude nada! Seu mes-
tre, Marte, em Libra até o dia 19, desperta suas 
parcerias e sua vida conjugal. Seja flexível, não 
provoque o outro.  As finanças também ocupam 
seus pensamentos com Urano em Touro, que 
anuncia mudanças.

touro 
Sua vida conjugal ou associa-
tiva será destacada, discussões 
em perspectiva, às vezes tor-
mentosas, a partir do dia 19. 
Vênus em Sagitário anuncia 
para você sentimentos mais 

combativos do que sua natureza predispõe. Pode 
haver uma discrepância entre sua natureza tran-
quila e a expressão de sentimentos ardentes. 
Marte em Libra procura harmonia, mas esquece 
as instruções de uso. Até o dia 19, o trabalho ou 
a sua saúde podem sentir um excesso de energia. 
Primeiro decanato, que dá as boas-vindas a Ura-
no, aperte os cintos, a velocidade vai aumentar! 
Renovação, criatividade, liberdade. 

Gêmeos 
Ativo e produtivo neste mês, 
amigo de Gêmeos! Na ver-
dade, o trabalho é energizado 
pelo Sol em Escorpião até o 
dia 23 e por Mercúrio, seu 
planeta, por todo o mês! Em 

outras palavras, sua mente funcionará a toda ve-
locidade para evoluir o setor profissional ou re-
solver problemas de saúde. Marte, a partir do dia 
19, traz o que falta a esta mistura em Escorpião 
para lhe dar uma energia poderosa, que você terá 
que canalizar para um objetivo construtivo. Ne-
tuno, segundo decanato, abre as portas para mais 
compaixão ou desperta você para uma vocação 
na qual você tem pensado cada vez mais.

NOVEMBRO 2019

Capricórnio
Projetos e uma rede amigável 
em destaque, amigo Capricór-
nio! Os grandes pesos pesa-
dos do céu, Saturno e Plutão, 
continuam a produzir grandes 
mudanças em sua vida. Seu 

destino profissional recebe Marte em Libra em 
quadratura com seu Sol. Este aspecto dá um im-
pulso à sua carreira, seja dinâmico, mas não seja 
precipitado. Aguarde até o dia 19 para iniciar um 
projeto ou para cooperar. Você está em um ponto 
da sua vida no qual as coisas estão se preparando. 
Júpiter, no momento em Sagitário, internaliza um 
pouco seu reconhecimento social, saiba esperar 
o momento certo. Netuno em Peixes o inspira e 
suaviza seus medos, você se abre para o invisível.

aquário 
Um desafio profissional, ami-
go Aquário! Marte em Libra e 
em bom aspecto com seu Sol 
aumenta sua energia e sua ver-
dadeira diplomacia! Você é um 
cidadão do mundo, os outros 

são sua especialidade. Antes do dia 19, exceto 
o primeiro decanato, você trabalha em seu ideal 
de vida. Então, sua carreira exigirá muito do seu 
tempo e de seus pensamentos. Seu mestre, Urano, 
anuncia ao primeiro decanato que um vento de 
mudança irreversível se aproxima. Você sente os 
poderosos influxos de Saturno e Plutão em Capri-
córnio, o que significa que você está em gestação. 

Peixes 
Com uma intuição aumentada, 
este mês abre as portas para 
seu “eu” superior! Na verdade, 
Mercúrio em Escorpião, aliado 
a Netuno em seu signo, afeta a 
área relacionada ao seu ideal de 

vida e sua espiritualidade, muitas vezes impor-
tante. Naturalmente, você se sentirá conectado ao 
que vai além de você. Urano em Touro estabiliza 
sua mente, primeiro decanato, enquanto Marte 
em Libra em quadratura com seu Sol anuncia 
uma energia de transformação aguçada, mas mais 
impaciente. Isso será mais interiorizado após o 
dia 20. Os seus projetos são construtivos e de lon-
go alcance graças às energias de Saturno e Plutão.

siMPatia PaRa PaGaR díVida 
uRGENtE

ingredientes
1 folha de papel branco;
1 envelope (de qualquer cor).

Como fazer
Escreva tudo o que você deve em uma fo-

lha de papel branca sem pauta. Detalhe tudo, 
todos os credores, desde cartões de crédito, 
empréstimos e pessoas, e todos os valores.

Dobre esse papel e coloque dentro do 
envelope. Escreva por fora do envelope a se-
guinte mensagem: “A luz branca que emana 
do Senhor me ajude a pagar minhas dívidas.”

Guarde o envelope em um cantinho de ora-
ção. Durante 7 dias, reze a oração abaixo à Santa 
Edwiges, protetora dos pobres e dos endividados.

SIMPATIA DO MÊS “Ó, Santa Edwiges!
Vós que na Terra fostes o amparo dos 

pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro 
dos endividados, e no Céu agora desfrutais 
do eterno prêmio da caridade que em vida 

praticastes.
Suplicante te peço que sejais minha 

advogada, para que eu obtenha de Deus 
o auxílio de que urgentemente necessito: 
(faça o seu pedido específico). Alcançai-

-me também a suprema graça da salvação 
eterna.

Santa Edwiges, rogai por nós!
Amém! ”

Assim que começar a quitar as primeiras 
dívidas, as risque do papel e agradeça com 
muita gratidão à luz branca do Senhor!

“Imprevistos como a perda de 
um emprego, a quebra de uma fer-
ramenta importante para o seu tra-
balho ou um defeito no carro nos 
levam a gastos inesperados. Sem 
organização, esses gastos podem vi-
rar uma bola de neve e nos levar a 
grandes dívidas. Nessas horas, vale 
usar toda sua fé e recorrer a simpa-
tia para pagar dívidas.”

Para te ajudar nesse momento de 
desespero, trouxemos uma simpatia 
simples que irá iluminar sua inteli-
gência, lhe mostrar o caminho e até 
mesmo atrair mais dinheiro para a 
sua vida.



COZINHANDO COM ARTE

ingredientes
• 2 xícaras de farinha
• 2 ovos
• 2 xícaras de leite
• 1/4 de xícara de óleo
• Sal e queijo ralado a gosto
• Óleo para untar

Para o recheio: 
• 1 cenoura média
• 1/2 cebola
• 6 vagens
• 2 dentes de alho
• 1 tomate
• 1 pedaço de carne de sua preferência
• 2 xícaras de leite
• 2 colheres de amido de milho
• Orégano
• Queijo

AQUELE ABRAÇO

A CIDADE ERA ASSIM...
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Modo de preraro
Massa: Coloque todos os ingredientes no 
liquidificador e bata por uns 3 minutos, a 
massa não pode ficar muito mole. Unte a 
frigideira com óleo e leve ao fogo

Recheio: Cozinhe a vagem e a cenoura, 
depois de cozidas pique em pequenos 
pedaços. Em uma panela frite a cebola e o 
alho, depois adicione a cenoura, a vagem 
e o tomate. Reserve. Corte a carne de sua 
preferência e tiras, tempere e frite com óleo, 
alho e ao final adicione cebola a gosto. 
Dissolva o amido de milho no leite e leve 
ao fogo até levantar fervura. Pode adicionar 
1 colher de requeijão. Agora é só montar as 
panquecas, usando a combinação de recheios 
que preferir. Adicione queijo, leve ao forno 
até o queijo derreter. Franz de Laurentiis Célia Cristina

Avenida Sampaio Vida nos anos 60 com seus postes de iluminação no meio da avenida.
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