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EDITORIAL
Nesta edição o leitor
encontrará artigo de
Patricia Punder, que fala
sobre ética e os ataques
hackers. Também verá
artigo de Eduardo
Annunciato, onde
questiona se vale a pena
privatizar a Eletrobrás.
Saberá mais: que a
'Educação' de Assis
realizou a convocação de
20 novos profissionais
para atuarem no cargo de
Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil.
Também verá matéria em
que Secretaria da Saúde
aplicou 1.615 doses de
vacinas na população
assisense em ação
especial 'drive thru', com
tema de festa junina, em
quase 10 horas de
vacinação ininterrupta.
Que famílias cadastradas
em programas
assistenciais receberam
kits de alimentos em
Assis; que Governo de SP
libera R$ 14 milhões para
Ourinhos para
infraestrutura urbana na
cidade, e que
concessionária distribui
mudas de árvores nativas
em Marília, em alusão ao
Dia Mundial do Meio
Ambiente. E saberá ainda
que o MEC divulga
inscrições para seleção do
2º semestre Sisu 2022. E
ainda que chegada de
massa de ar polar pode
causar dias mais frios no
estado de SP.
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Censo 2022: IBGE
abre novo concurso

IBGE abriu mais
um
processo
seletivo simplificado complementar para a
contratação de recenseadores para o Censo
Demográfico 2022. São
48.535 vagas e a previsão
de duração do contrato é
de até três meses, podendo
ser prorrogado. As vagas
são para nível fundamental
completo
e
estão
distribuídas em todas as
unidades da Federação.
As inscrições são
gratuitas e devem ser
realizadas de forma online
até dia 15 de junho na
página do concurso ou no
link www.ibge.gov.br/psscomplementar.
O recenseador tem
como principal função
entrevistar os moradores
durante a coleta.
Como a remuneração é
por produção, ela pode
variar de acordo com o
tempo dedicado ao
trabalho e o grau de
dificuldade na abordagem
aos domicílios. É possível

calcular uma estimativa
neste simulador.
A jornada de trabalho
recomendável para a
função é de, no mínimo, 25
horas semanais. O
profissional também
passará por um treinamento
obrigatório antes do início
da coleta do Censo. A
divulgação do resultado
final está prevista para o dia
30 de junho.
A seleção será feita por
análise curricular. “Os
candidatos
devem
preencher o formulário com
os dados relativos à
formação e essa análise de
títulos será classificatória.
Quando forem convocados, eles precisam
comprovar a titulação”,
explica o coordenador de
Recursos Humanos, Bruno
Malheiros.
São Paulo é o estado com
o maior número de vagas:
são 18.589 espalhadas por
635 municípios. Grande
parte delas (5.426) está
concentrada na capital
paulista.

Lojas “apostam no amor”
para impulsionar vendas
Quem ainda não sabe o que
comprar para presentear seu
amor neste Dia dos Namorados
tem a chance de visitar as lojas
do comércio de Assis neste final
de semana que terá horário
especial de atendimento, na sexta
até às 22h e no sábado até às 17h.
Essa é a sugestão do calendário
da ACIA – Associação Comercial
e Industrial de Assis e Sincovama

para os lojistas.
Os comerciantes estão
apostando no amor neste Dia dos
Namorados que este ano cai no
domingo, 12 de junho. Com a
chegada de uma nova frente fria,
as vendas devem aquecer para
atender a demanda dos casais,
seja em roupas, sapatos,
acessórios, artigos para casa e
opções gastronômicas.

O presidente da ACIA, Nami
Sabeh, acredita que a flexibilidade
de horário de atendimento
proporciona aos consumidores
mais comodidade na hora das
compras. “É uma data importante
para o comércio e com o clima frio,
os consumidores tendem a
comprar produtos de inverno, o
que movimenta a economia”.
(Assessoria de Comunicação)

Tirolesa é reativada
a partir desse sábado
A Prefeitura de Assis através
da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente
informa que a partir desse
sábado, dia 11, das 13h às 17h, a
tirolesa instalada no Parque da
Juventude será reaberta para a
população.
O prefeito José Fernandes
esteve acompanhando os últimos
ajustes e aproveitou para descer
na tirolesa e conferir in loco a
segurança do equipamento.
“Estou muito feliz em reativar

a tirolesa, a qual nós
inauguramos em 2019, mas em
razão da Pandemia da COVID-19,
tivemos que desativar naqueles
momentos difíceis. Porém agora
fizemos todos os reparos
necessários,
treinamos
novamente a equipe que irá
operar os equipamentos, e nesse
sábado toda população esta
convidada a participar desse
espaço de lazer, que estamos
entregando novamente para a
comunidade” destacou o

prefeito.
Ana
Paula
Marques,
secretária da pasta de Agricultura
e Meio Ambiente e responsável
pela administração do Parque da
Juventude, ressalta que além da
tirolesa em breve muitas outras
opções de lazer estarão
disponíveis no local.
A tirolesa está localizada no
Parque da Juventude, ao lado do
Parque Buracão e abrirá todos os
sábados, das 13h às 17h.
O passeio é gratuito.

“Comunidade em
Movimento” será no CRAS 3
A Secretaria Municipal de
Assistência Social por meio do
CRAS
3
e
gestão
compartilhada do PAB
(Programa Auxílio Brasil),
realiza no sábado, 11 de junho,
mais uma ação social. O evento
será a partir das 14h, no
Parque
Ecológico
San
Fernando
do
Valley
“MELCHIADES
PIRES
ROSA”.
A ação “Comunidade em
Movimento” acorrerá até o

final do ano em vários bairros
da cidade. O intuito é
aproximar
as
famílias
atendidas pelos CRAS e a
comunidade
estreitando
vínculos,
além
de
proporcionar atendimento pelo
Programa Auxílio Brasil e
Cadastro Único, lazer,
informações e oferta de
serviços.
Os eventos contam com
parcerias das secretarias de
Saúde, Educação, Meio
Ambiente e Cultura, Assessoria
de Comunicação, Corpo de
Bombeiro,
além
das
instituições privadas e
comunidade em geral: FEMA,
CART, Projeto Alimenta Cão,
Art Company, Perfumaria
Sumirê, Igreja Avivamento da
Fé e Comunidade de Estudos
e Pesquisas da Capoeira.
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Existe ética nos ataques hackers?
*PATRICIA PUNDER
Quando pensamos nos
“hackers” a primeira ideia que
vem a nossa mente são
pessoas ou grupos que usam
de seus conhecimentos em
tecnologia com o objetivo de
obter lucro ou prejudicar
empresas ou pessoas. Agem
de forma ilegal, usando as
vulnerabilidades dos sistemas
tecnológicos para obter algo
de valor. Também podem agir
para passar uma mensagem,
principalmente, de cunho
“político”.
Entretanto, não podemos
ignorar que não existem
somente hackers ou grupos de
hackers que agem de forma
ilegal e antiética. Existem
hackers
que
se
profissionalizaram e hoje
trabalham ajudando empresas
a descobrir vulnerabilidades
em seus sistemas.
Este
tema
quando
abordado normalmente leva
para caminhos extremos – ou
o hacker atua voltado para o

“Dark side of the force” ou,
então, para o “Bright side of
the Force” (expressões
definidas nos filmes do “Star
Wars”). Mas, nem tudo são
extremos, existem zonas
cinzentas na vida pessoal e
corporativa.
Até
nos
Programas de Compliance, os
Compliance
Officers
enfrentam situações de zonas
cinzentas e decisões devem
ser tomadas.
Estamos passando por anos
difíceis e estranhos. Primeiro
uma grande pandemia global e,
agora, a guerra entre a Rússia
e a Ucrânia. Como profissional
de Compliance defendo
veementemente a privacidade
de dados. Temos o exemplo da
Diretiva Europeia e suas ações
de fiscalização e multas e,
desde 2018, o Brasil possui
uma lei especifica sobre este
tema. Ademais, foi definido que
privacidade de dados e um
direito fundamental do
cidadão.
Entretanto, sem justificar os
atos realizados pelos “hackers”

considerados do bem, voltados
para os ideais de liberdade de
informações,
tenho
acompanhado a guerra
cibernética que vários grupos
têm realizado na Rússia.
Estamos falando de um país
não democrático, onde um
indivíduo está no poder há 20
anos, comandando com mãos
de ferro qualquer tipo de
divergências de opiniões, as
mídias, jornais, juízes e o
congresso local. Ou seja, um
regime político ditatorial, que
está totalmente oposto ao
democrático.
Quando os hackers
invadem as televisões e sites
locais na Rússia para
compartilhar informações
sobre o que de fato está
acontecendo na Ucrânia em
contraponto com a mensagem
oficial do sistema ditatorial, eu
penso no direito da população
de ter liberdade de acesso a
informações verdadeiras. Se o
formato para fazer com que as
informações verdadeiras sobre
o que de fato tem ocorrido

nesta guerra não ser o mais
ético ou até legal se trata de
uma zona cinzenta que temos
que enfrentar.
Afinal, o direito a
democracia, a liberdade de
expressão e informações, o
respeito aos cidadãos (que estão
sendo presos por demostrarem
que não concordam com a
guerra) se sobrepõe ou não ao
que estão fazendo os hackers
na Rússia? Novamente, uma
zona cinzenta que pode levar a
várias discussões para distintos
lados e de forma extremamente
passional.
O mundo também enfrenta
um problema denominado
“fake news”. Muitos países e
políticos tem usado deste
instrumento para disseminar
notícias falsas e criar mais
polarização entre as pessoas.
Aconteceu no Brasil em
relação as vacinas, nos Estados
Unidos em relação a origem do
vírus e agora na Rússia em
relação a invasão da Ucrânia.
Até quando este problema irá
continuar? Temos plataformas

de todos os tipos, com alcance
que abrange quase todo o
mundo e que influencia nosso
modo de vida. Mas, não temos
regras globais em relação elas.
A autorregulamentação tem se
demonstrado fraca e frágil,
ainda voltada para os interesses
econômicos e não éticos.
Sendo assim, como ser
humano não consigo condenar
neste momento a atitude dos
hackers que tem ajudado os
cidadãos da Rússia a terem
acesso as informações
verdadeiras. Muitos são pais
que tem seus filhos na guerra
e não sabiam o que estava
acontecendo e quantos estão
morrendo. Estamos em um
momento que temos que parar
de julgar os outros ou fatos de
forma dualizada, estamos
diante de uma zona cinzenta e,
talvez, mesmo não sendo o
formato certo e legal, os
hackers estão ajudando a
trazer um pouco de luz e
conhecimento real os cidadãos
comuns da Rússia, pois existe
uma elite forte que

aparentemente tem como fonte
de renda a corrupção, lavagem
de dinheiro, trafico de armas,
drogas, dentre outros crimes.

*Patricia
Punder,
advogada e CEO da Punder
Adovgados, é compliance
officer com experiência
internacional. Professora
de Compliance no pósMBA da USFSCAR e LEC
– Legal Ethics and
Compliance (SP). Uma das
autoras do “Manual de
Compliance”, lançado pela
LEC
em
2019
e
Compliance – além do
Manual 2020.

Vale a pena privatizar a Eletrobrás?
*EDUARDO
ANNUNCIATO
(CHICÃO)
O TCU aprovou, em 18 de
maio desse ano, por sete votos
a favor e um contrário, a
continuidade do processo de
privatização, enganosamente
chamado de descotização do
Grupo Eletrobrás, com
impacto desconhecido no
custo da energia elétrica e um
péssimo negócio para o erário
público, no momento de
transição de matriz energética
da indústria automobilística.
A privatização deverá
comprometer a qualidade de
vida das pessoas e a saúde
financeira das empresas,

tornando o país refém de
multinacionais,
fundos
soberanos ou estatais de
outros países.
Diante disso, vale a pena
privatizar a Eletrobrás? A
resposta é não. Basta olhar os
dados disponíveis no relatório
anual, só de tributos (Federais,
Estaduais e Municipais) as
empresas do grupo geraram
R$ 10,1 bilhões; nos últimos 4
anos acumulou um lucro de R$
35,7 bilhões; responde
atualmente por 28% de toda
capacidade nacional de
geração de energia; possui
105 usinas com capacidade
instalada de 50.515,2 MW e
gerou 178.812 GW; é
proprietária de 40,21% do

total de Linhas de Transmissão
acima de 230 KV do Brasil, o
que corresponde a cerca de
71.153,2 Km; 97% de sua
geração de energia são
provenientes de fontes limpas;
emprega 13.433 trabalhadores
e 37,87% das suas compras
são contratadas junto a
fornecedores locais. Esses
dados me parecem dar a real
dimensão e importância
daquilo que está em jogo com
a privatização da empresa.
Quem irá nos ensinar a gerar
energia
limpa?
Os
americanos, os europeus ou os
chineses, todos eles ainda
dependentes das ineficientes
termelétricas baseadas na
queima do carvão!

Signatário do Pacto de
descarbonização da Matriz
Energética, firmado junto ao
BNDES na ONU, o Grupo
Eletrobrás é composto por
gigantes do setor, como CGT
Eletrosul, CHESF, Eletronorte,
Eletronuclear, Furnas, Itaipu e
Cepel, que partilham da seguinte
visão de futuro “Ser uma
empresa inovadora de energia
limpa, reconhecida pela
excelência e sustentabilidade.”
Qual o valor de uma
empresa como essa em um
mundo onde, na prática; as
emissões de GEE (Gases do
Efeito Estufa) cresceram 37%
devido ao acionamento das
termelétricas?
No mesmo 18 de maio

foram ajuizadas 4 ações
questionando o processo de
privatização. Afinal, o pífio
resumo técnico fornecido pelo
Ministério de Minas e Energia
não traz sequer os parâmetros
de
cálculos
para
a
precificação do grupo
Eletrobrás. O único voto no
TCU contra a aprovação da
privatização é certeiro ao
apontar que R$ 743 milhões
em dividendos, não pagos até
agora pela Eletronuclear ao
Governo Federal, poderão ser
abocanhados pelos novos
controladores, caso a
privatização se concretize. Há
uma subavaliação da Itaipu
Binacional, o que distorce o
preço de venda da Eletrobrás.

Não há informação de
consulta feita ao governo
paraguaio, o que pode gerar
demandas jurídicas e conflitos
políticos. Há até uma
“pequena” e conveniente
diferença de R$ 30,64 bilhões
no cálculo do endividamento
líquido da Eletrobrás. Não há
dúvida que privatizar a
Eletrobrás é um péssimo
negócio para seu verdadeiro
dono, o povo brasileiro.
*Eduardo Annunciato
(Chicão) é presidente do
Sindicato dos Eletricitários
de São Paulo e da
Federação Nacional dos
Trabalhadores em Energia,
Água e Meio Ambiente
(FENATEMA)

Você cuida de mim e eu cuido de você!
*CLARISIA RAMOS
O Dia dos Namorados está
chegando e eu pergunto: como
anda o seu cuidado e atenção
com a saúde do seu parceiro
ou parceira?
A mulher que está atenta às
formas de prevenção do câncer
de mama está bem ciente que
exames de rotina e autoexames
são essenciais para ajudar a
diagnosticar a doença ainda em
estágio inicial e aumentar as
possibilidades de cura. São
ações práticas e que ajudam a
aumentar as chances de salvar
a vida de uma mulher em 95%.
E nem é preciso um médico
para sentir que algo pode estar
errado. A simples palpação das
mamas
todo
mês,
preferencialmente no período
menstrual - pode anunciar o
problema. Outros sintomas são
perceptíveis aos olhos, como a
mama com bico invertido ou
com secreção, mamas de
tamanhos muito diferentes ou,
ainda, descamações ou
alteração da coloração da pele

do seio, por exemplo.
São sinais de alerta para a
mulher, mas que podem ser
percebidos também pelo
companheiro/companheira.
Afinal, os casais costumam ter
um grau próximo de intimidade,
capaz de perceber até pequenas
mudanças no corpo um do
outro. Um caso curioso
aconteceu no Reino Unido. Em
2019, o jornal local The Sun
publicou a história de Louise
Stephens-Pantoja.
O
comentário do marido de que o
seio dela estava “um pouco
esquisito” foi o que a motivou
fazer exames, que confirmaram
o diagnóstico de câncer de
mama. Na época ela disse: “É
melhor ser rude do que ficar em
silêncio”. A britânica, mãe de
dois filhos, foi submetida a uma
mastectomia completa da mama
esquerda e fez quimioterapia.
Situação
semelhante
aconteceu por aqui e com gente
famosa. A esposa do
apresentador Marcos Mion e
mãe dos filhos dele, Suzana
Gullo, foi diagnosticada com

câncer de mama em 2016 e
passou por um tratamento para
vencer a doença. Em um
programa de televisão, Suzana
disse que foi ele quem percebeu
o nódulo no seio dela e relatou
como foi primordial ter o câncer
revelado precocemente e como
a ajuda do marido foi
importante para o processo de
descoberta e cura.
Como Mion, há muitos
homens que se mostram fiéis
companheiros
nestes
momentos, mas não são todos
que pensam e agem desta
forma. Estima-se que 70% das
mulheres com diagnóstico de
câncer de mama são
abandonadas pelos parceiros. O
chocante índice é um dado da
Sociedade Brasileira de
Mastologia.
O apoio psicológico do
homem nesse processo se faz
fundamental, uma vez que é
com ele que a paciente divide
toda a intimidade e deposita total
confiança. Obviamente, é
natural que o homem se sinta
psicologicamente abalado pelo

problema de saúde da esposa.
Por isso mesmo, em muitos
casos, ele não consegue se
adaptar ao novo momento e
acontece o distanciamento. Por
isso, a terapia se faz essencial
para
ambos
e
o
acompanhamento
deve
acontecer desde o início.
O câncer é acompanhado de
uma experiência de desamparo.
Muitas vezes a paciente passa
pelo medo da iminência de
morte e há ainda mudança
brusca de rotina, desconfortos
e preocupações por conta de
efeitos colaterais de medicações
usadas para o tratamento, além
de alterações da imagem
corporal.
A Unaccam - União e Apoio
no Combate ao Câncer de
Mama, preocupada com o
paciente com câncer e seus
familiares, oferece tratamento
terapêutico gratuito aos casais.
No tratamento psicológico, os
pacientes e seus companheiros
têm espaço para serem ouvidos
sem julgamentos. É onde podem
expressar sentimentos e

angústias; a possibilidade de
entender melhor o momento,
compreender o papel de cada
um no processo e ressignificar
a doença e a vida.
Este acompanhamento
psicológico deve ser mantido
mesmo após cirurgias e
finalização de tratamentos,
como quimioterapia. Ele deve
permanecer ao menos até o
momento em que haja evidência
de que o câncer de mama não
existe mais. Tempo que pode
durar até dez anos. Durante
todo este período, homem e
mulher podem reorganizar a
vida, buscar perspectivas, criar
novas metas e estar ciente de
que pode haver recorrência.
“Quem procura acha e quem
acha cura” é o lema da
Unaccam. E quando há apoio e
cuidado fica mais fácil
diagnosticar, tratar e curar.
*Clarisia Moniz Ramos,
51 anos, empreendedora
social, Presidente da
Unaccam - União e Apoio no
Combate ao Câncer de
Mama, arquiteta, pós-

graduada em Marketing,
CEO da Comunicação Visual
Ramos,
Diretora
de
Marketing da CBFA,
membro da CNTU Confederação Nacional dos
Trabalhadores Liberais
Universitários, Conselheira
do
Abrigo
Reviver,
Coordenadora do Grupo de
Saúde da Virada Feminina,
Membro da Academia de
Saúde Integrativa, MBI em
empreendedorismo
e
inovação, Certificate of
Achievement Dale Carnegie
Course.
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PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

Famílias cadastradas recebem kits de alimentos
Alimentos são oriundos do Programa de Aquisição de Alimentos Municipal- P.A.A.,
adquiridos pelo município dos pequenos produtores de Assis e região
Mais de 200 cestas
contendo frutas, verduras,
legumes e leite adquiridos
através do P.A.A.- Programa
de Aquisição de Alimentos
Municipal foram entregues
nesta terça-feira, 7 de junho,
para as famílias em situação
de vulnerabilidade, que estão
cadastradas nos programas
assistenciais da Secretaria
Municipal da Assistência
Social .
De acordo com Vanessa
Eugênio, secretária da pasta,
esses
alimentos
são
essenciais
para
essa
população. “É uma alegria
muito grande e um marco
para Assis, atender essas
famílias que são assistidas

pela Assistência Social, pois
a partir de agora terão a
oportunidade de levar para
casa uma sacola cheia de
frutas, verduras, legumes e

leite. São mais de 200 famílias
que estão recebendo esses
alimentos, porém a nossa
meta é atender 500 delas até
o final do ano”.

Ana Paula Marques,
secretária de Agricultura e
Meio Ambiente, diz que o
programa realmente beneficia
quem precisa. “O pequeno
produtor,
entidades
assistenciais e agora as
famílias que mais necessitam.
São produtos de qualidade,
fresquinhos e esse ano estão
inserindo 2 litros de leite para
agregar mais nutrição a essas
pessoas”, comenta.
O Prefeito José Fernandes
ressalta que o P.A.A.Programa de Aquisição de
Alimentos Municipal, a partir
de agora, está implantando
uma nova metodologia.
“Vamos continuar entregando
os produtos para as entidades

assistenciais, mas também as
famílias cadastradas nos
programas da assistência
social irão receber esses
alimentos. É mais de 10 quilos
de alimentos e 2 litros de leite
por família oriundos do
pequeno produtor”.
O gestor parabeniza todos
os envolvidos no programa e
convida os vereadores para
acompanharem de perto o
trabalho que é realizado.
“Nós vamos realmente
atender quem mais precisa. A
APRUMAR
está
trabalhando muito em
conjunto com as secretarias
de Assistência Social,
Agricultura e Meio Ambiente
e Educação para atender a

nossa população”, finaliza o
prefeito.
SAIBA MAIS
SOBRE O P.A.A.:
O Programa de Aquisição
de Alimentos Municipal foi
criado em 2017 através de
Projeto de Lei 128/2017, com
a finalidade de valorizar e
incentivar a agricultura
familiar da região, porém já
existia desde 2007 através a
APRUMAR em parceria com
o Governo Federal. Depois de
ser extinto, foi elaborado o
Projeto de Lei Municipal, o
qual se tornou modelo no
Brasil, como o primeiro
Programa de Aquisição de
Alimentos Municipal no país.
(Assessoria PMA)

VACINAÇÃO

Saúde vacina durante 10 horas em drive-thru
O drive-thru para vacinação contra COVID-19 e contra
a gripe, que começou na segunda-feira, 6, e que seguiria até
às 21h, só terminou às 2h de terça-feira, 7. Foi assim que a
Secretaria da Saúde aplicou 1.615 doses na população
assisense em ação especial com tema de festa junina.
Foram quase 10 horas de vacinação ininterruptas no recinto
da Ficar, que atualizou a carteirinha contra COVID-19 de
centenas de pessoas e também o primeiro dia de aplicação
contra a gripe para toda população acima de 6 meses de idade.
Mais uma vez a ação temática atraiu a atenção da
população, e com ambiente de festa junina muitos entraram
no clima, que contribuiu para deixar o ambiente mais leve.
Assis já ganhou importante prêmio dentro do SUS, exatamente
por inovar na hora de vacinar, como aconteceu em temas como
balada e baile do Hawaii.
Sempre que há confirmação do dia que o estado manda
algum lote de vacinas e que há mudança de grupo a ser
imunizado, logo a equipe que elabora as estratégias se reúne
e pensa em disponibilizar para a população um evento grande,
de fácil acesso e dentro de um espaço de tempo para atingir o

EDUCAÇÃO

maior público naquele momento.
“Os servidores da Saúde são muito comprometidos em
inovar nas propostas. Imaginamos que assim nós chamamos
atenção e conseguimos chegar em mais pessoas. São ações
que chamam atenção da imprensa e consequentemente
chegamos em mais pessoas. Isso só beneficia a população
que busca os serviços de saúde, e que aderiu para que a gente
pudesse vacinar tanta gente . Continuamos com nosso
cronograma diário nas Unidades de Saúde que pode ser
acessado em nossas redes sociais”, comenta Cristiani Silvério,
secretária da Saúde.
COVID
Além das Unidades de Saúde, Biblioteca Municipal
também será ponto para testagem de COVID-19.
A partir de quinta-feira, 9, a Secretaria de Saúde terá um
ponto de testagem de COVID-19 dentro da Biblioteca
Municipal “Dona Pimpa”. Agora, além das Unidades de Saúde
que já fazem esse teste dentro de um cronograma, a região
Central continua com seu ponto.
É uma nova estratégia que atenderá os trabalhadores do

comércio e população que circulam naquele local, ampliando
a oferta e visando diminuir a transmissão.
O teste de COVID-19 é para toda população que
apresente algum sintoma. Funcionará de segunda a sexta-feira,
das 13h às 19h. (Assessoria PMA)

SOLIDARIEDADE

Drive-thru da campanha do
Auxiliares de
Desenvolvimento agasalho é realizado com sucesso
Ação faz parte da Campanha do Agasalho 2022 que tem como tema esse
Infantil são
ano ‘Doação nunca sai de moda, Aqueça o seu coração e de quem precisa’
convocados
Os funcionários ingressaram
ao cargo por meio de Concurso
Público e foram todos
acolhidos com uma formação
na Secretaria da Educação

No último sábado, dia 04, de
junho, o Fundo Social de
Solidariedade de Assis e o Tiro
de Guerra realizaram o drive-thru
da Campanha do Agasalho 2022.
Foram arrecadadas 343 peças,
entre cobertores, agasalhos e
roupas, que estão sendo
distribuídas para as famílias em
situação de vulnerabilidade
social.
“É gratificante e com certeza
as doações vão somar e
multiplicar, além de aquecer
muitas pessoas nesse período
com temperaturas amenas.
Agradecemos todos que
colaboraram e aos nossos
atiradores pelo empenho durante
a campanha” destaca o
subtenente Jeferson Chefe de
instrução do Tiro de 02-046.

A campanha do agasalho 2022
continua e quem quiser colaborar,
pode fazer sua doação no Fundo
Social de Solidariedade ou nos
72 pontos de arrecadação
distribuídos
na
cidade.
“Agradeço mais uma vez a
parceria do Tiro de Guerra de
Assis em nome do subtenente
Jeferson e atiradores pelo
desempenho e espírito de
cidadania. Solicitamos também
para a população e empresários
que colaborem com a doação
de agasalhos e cobertores.
Faça você também a diferença,
aquecendo o inverno solidário
de várias famílias”, finaliza
Luciana Barreto Fernandes,
presidente do Fundo Social de
Assis.
Para mais informações ligue

no telefone (18) 3323-2423 ou
na sede do Fundo Social
localizado à Rua Dr. Geraldo
Nogueira Leite, 1.735.
Confira os pontos de
arrecadação da Campanha do

Agasalho ‘Doação nunca sai de
moda, Aqueça o seu coração e
de quem precisa’, através do
l i n k : h t t p s : / / w w w. a s s i s .
sp.gov.br/agasalho/
(Assessoria PMA)

MEIO AMBIENTE
A Prefeitura de Assis através da Secretaria Municipal da
Educação realizou a convocação de 20 novos profissionais
para atuarem no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.
De acordo com a Secretária de Educação, Dulce de
Andrade Araújo, todos os funcionários contratados foram por
meio de concurso público e estarão reforçando as equipes
escolares.
“É com muita alegria que recebemos esses novos
colaboradores da educação. Eles receberam as boas vindas
e orientações funcionais, sobre a descrição de cargo e a
proposta de trabalho nas unidades escolares. No período da
tarde foram divididos em grupos por escola e tiveram
momentos de integração com a equipe escolar. Foi um tempo
muito rico de aprendizado. E a partir dessa semana já contamos
com eles, que farão toda diferença no atendimento dos nossos
alunos na creche” comenta a secretária. (PMA)

Escolas tem palestras de conscientização
e preservação do meio ambiente
Alunos das escolas estaduais Francisca e Carolina puderam
tirar suas dúvidas em relação aos resíduos sólidos
A Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente
continua realizando ações alusivas
ao ‘Dia Mundial do Meio
Ambiente’, e esta semana foram
realizadas palestras com o tema
‘economia circular e reciclagem’,
nas escolas estaduais Prof.ª
Carolina Francini Burali e Francisca
Ribeiro Mello Fernandes.
De acordo com a assessora de
Programas e Projetos da pasta de

Agricultura e Meio Ambiente,
Jéssica Laura Chacon Belotti, os
alunos decidiram tornar as escolas
Francisca e Carolina, ecopontos de
materiais que seguem a logística
reversa. “Esses materiais não
podem ser descartados no lixo
comum e devem ser reenviados
para as fabricas, materiais como
pilhas e baterias, esponja de lavar
louça, materiais de escrita. Foi um
momento gostoso, que pudemos

trocar informações, tirar algumas
dúvidas”.
Ana Paula Marques, secretária
Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente destaca que os
adolescentes estão cada vez mais
interessados. “O desafio foi
lançado e acredito que teremos
grandes mudanças”.
Para a professora coordenadora
da Diretoria de Ensino, Gisele
Antunes Romão Barreto, é

fundamental essa parceria entre as
escolas e Poder Público. “Foi
formada uma parceria de grande
sucesso, os alunos estão
empenhados, as escolas aceitaram
o desafio de se tornar um
Ecoponto e assim todos ganham,
pois a partir de agora os alunos
estarão mais conscientes e
cuidarão melhor da saúde
ambiental da nossa escola, cidade
e planeta”. (Assessoria PMA)

4

VOZ DA TERRA

SAÚDE & BEM EST
AR
ESTAR

Assis, de 10 a 16 de junho de 2022

M ulher Moderna

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Dicas para montar seu próprio negócio
Pensando em empreender? Então, não perca essas dicas sobre
empreendedorismo feminino para ter sucesso no seu novo negócio
Os termos ’girlboss’ e ‘business woman’ foram muito falados
nos últimos anos por dois motivos específicos: o aumento do
empoderamento feminino e o surgimento de obras e grandes marcas
com mulheres como protagonistas dessas histórias de sucesso.
Embora tenham surgido muitas narrativas nesse sentido, vale
destacar a série Girlboss, da Netflix, onde a personagem principal
cria sua própria empresa de roupas depois de um momento turbulento
na vida pessoal e financeira, e também o case de sucesso (e
milionário) da influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca
Rosa, a frente de sua marca de beleza.
Exemplos assim passam por um ponto em comum antes de tanto
reconhecimento e retorno: o empreendedorismo feminino! E isso
não é viável só na ficção nem para famosas, viu? Empreender é um
direito de toda mulher e os frutos colhidos disso podem, de fato,
mudar a sua vida — ainda mais quando o empreendimento é pautado
em passos sólidos.
POR ONDE COMEÇARAEMPREENDER?
Antes de pensar no ramo de atividade e no ou logotipo da
marca, é preciso reconhecer no empreendedorismo o poder de
alavancar vidas e carreiras de mulheres e, inclusive, compreender
que há espaço para todas nesse mundo. Afinal, quando uma mulher
cresce, todas crescem junto, né?! Então, tchauzinho, rivalidade
feminina!
“Nós vivemos em um mundo onde ver outras mulheres
crescerem é motivo de se intimidar e se sentir mal com aquilo. Não
falo sobre feminismo ou machismo, falo sobre a realidade do mundo.
Não aceitamos ver outras mulheres melhores que a gente.
E isso é um dos maiores desafios que nós mesmos colocamos
em nosso caminho. Nos intimidar com o sucesso do outro, sendo
que também conseguimos chegar lá”, destaca a empresária e coach
Marcella Ferrarezi.

O QUE UMA MULHER EMPREENDEDORA PRECISA SABER?
É claro que a internet é um meio potente para descobrir como fazer
muitas das coisas ligadas ao empreendedorismo, porém, ter uma
mentalidade prepara para empreender faz toda a diferença, sabia? Isso
porque a mente te ajudará a entender quem você é, o que você quer e
tudo que você é capaz de fazer. Nada de autossabotagem!
“O que uma mulher empreendedora precisa saber? Que ela
consegue, que ela pode. A mulher precisa pôr na cabeça dela o que
ela pode. O poder do empreendedorismo está na nossa mente. Se a
gente tiver um mindset de “tadinha, coitadinha, inha, inha...” nunca
vamos enxergar nossa grandeza. A mulher precisa saber que ela é
grande”, reforça a empresária.

CASA E DECORAÇÃO

SAÚDE

Sua planta
está morrendo?
Saiba como tratá-la!
Jardineiro explica o que pode
ser feito para identificar o problema

Com o isolamento social,
diversas pessoas decidiram se
reinventar e ir em busca de
hobbies que pudessem ser
praticados sem colocar o pé
para fora de casa. Entre os
passatempos mais buscados, a
jardinagem dispara na frente.
Porém, para os “pais de
planta” iniciantes, cuidar da
pequena selva em casa pode
não ser uma tarefa tão fácil,
visto que a inexperiência
dificulta o manuseio das
mudas, podendo até mesmo
danificá-las. Sendo assim,
para ajudar aqueles que
querem salvar suas plantas,
bote a mão na massa (ou
melhor, na terra) e saiba
como tratar suas mudas!
PRESTE ATENÇÃO
NAS FOLHAS
Só de bater o olho, já dá
para ver se uma planta está
saudável ou não por conta da
sua folhagem. Segundo
Adelson
dos
Santos
Fernandes,
jardineiro
cadastrado no GetNinjas,
aplicativo de contratação de
serviços, uma planta sadia é
aquela que tem folhas verdes
e brilhantes. Entretanto,
quando elas apresentam

aspectos
desbotados,
murchos, amarelados e
quebradiços, é necessário
prestar atenção.
De acordo com o
profissional, inúmeros fatores
podem desencadear esses
sinais: “pode ser a falta ou até
mesmo o excesso de água,
local inadequado, pouca ou
muita luz. Tudo depende,
primeiramente, do tipo de
planta que estamos lidando”,
comenta o jardineiro. Dessa
forma, o recomendável é
estudar o espécime em
questão e testar pequenas
mudanças na rotina.
FALTA DE NUTRIENTES
Caso mudanças como a
quantidade de água e
alteração de local não
funcionem, é interessante
investigar se a planta não está
sofrendo com a escassez de
nutrientes. “As plantas com
deficiência de nutrientes,
como cálcio, ferro, fósforo,
potássio e magnésio,
apresentam um crescimento
lento e folhas amareladas.
Além disso, a falta de tais
substâncias também inibe a
floração e causa o
abortamento de frutos”,

10 DICAS SOBRE EMPREENDEDORISMO FEMININO
Depois de entender a importância do empreendedorismo na vida
mulheres e conhecer a mentalidade certa para esse novo (e gigante!)
passo, não custa anotar umas dicas para ajudar nessa jornada. Com
expertise em desenvolver competências e habilidades no mundo
corporativo, Marcella elenca 10 dicas para quem vai empreender. Confira!
1.
Confie em si mesma e se apaixone pela sua versão todos os
dias. A autoestima é essencial!
2.
Tudo começa pela gestão de tempo, então, defina prazos, metas
e organize seu dia.
3.
O seu melhor hoje pode ser menos ou mais que o seu melhor de
amanhã e está tudo bem, viu? O que importa é sempre fazê-lo.
4.
Viva um dia de cada vez, sobretudo na entrega das tarefas.
Finalize as de hoje para, só depois, pensar nas de amanhã.
5.
Tenha clareza e reforce seus objetivos diariamente para não se
esquecer de onde deseja chegar e o que precisa fazer para conseguir
isso.
6.
O conhecimento é não só libertador, como também
impulsionador. Portanto, estude, se especialize e busque constantemente
aprender mais sobre a área.
7.
Ative o mindset de de crescimento, ou seja, risque do seu
vocabulário frases como “não vou conseguir” ou “isso não é para mim”.
Nada de impor limitações, hein? E quando os obstáculos aparecerem,
use-os para crescer ainda mais.
8.
É comum estar mais engajada com o empreendimento em um
dia e no outro já sentir desânimo. Mas mantenha a disciplina e o foco
para esses momentos não te abalarem.
9.
Sonhe e sonhe alto! Não coloque sua dedicação somente em
coisas pequenas: se prepare sempre para fazer o maior e melhor!
10. Por último, mas muito importante: tenha fé no seu propósito,
nos seus sonhos e em si mesma. (Thaís Lopes Aidar/ Alto Astral)

explica Adelson.
Para resolver essas
problemáticas, é interessante
investir em fertilizantes
orgânicos, adubos minerais ou
até mesmo em itens caseiros,
como casca de ovo triturada
ou borra de café.
PRAGAS
Segundo o especialista, as
pragas mais comuns são as
formigas-cortadeiras
(também conhecidas como
saúvas), lesmas, caramujos,
lagartas,
pulgões
e
cochonilhas. A identificação
destas pode ser feita durante
a análise das folhas, já que tais
pestes costumam deixar um
rastro de destruição das
plantinhas.
Fernandes explica que as
folhas cortadas são indícios de
formigas, caramujos e lagartas.
Porém, quando apresentam
manchas, o vilão da vez é o
pulgão. Por fim, a característica
que revela a presença de
cochonilhas é o aspecto
esbranquiçado das folhas. Para
lidar com essas pragas, Adelson
aconselha investir no uso de
inseticidas industrializados ou
caseiros. (Por Beatryz Gaia
- Alto Astral)

Apneia do Sono: o que
é e quais os riscos
Pesquisadora do
Instituto do Sono
fala que esse
distúrbio aumenta
as chances de
infarto e AVC
Provavelmente você já deve ter ouvido
falar em apneia do sono, doença
caracterizada por episódios recorrentes e
intermitentes de colapso das vias aéreas,
que levam à cessação total ou parcial do
fluxo de ar.
Muito frequente, mas pouco conhecido,
o distúrbio pode causar ronco,
fragmentação de sono, sonolência
excessiva diurna, cansaço, redução da
memória e alterações de humor, além de
aumentar o risco para doenças metabólicas
e cardiovasculares, como infarto e acidente
vascular cerebral (AVC).
Segundo um estudo realizado pelo
Instituto do Sono revelou que nas
mulheres o risco de apneia obstrutiva do
sono moderada e grave cresce até 18%
a cada centímetro a mais de
circunferência abdominal.
A pesquisa envolveu 500 mulheres de 20
a 80 anos para observar a prevalência da
doença de acordo com o peso e o estágio
reprodutivo. Todas passaram por
polissonografia e tiveram a obesidade
medida de acordo com a razão cinturaaltura, o Índice de Massa Corporal (IMC)
e a circunferência do pescoço e da cintura.
O objetivo foi analisar qual dos três
fatores de avaliação da obesidade estava
mais associado à apneia obstrutiva do sono.
Nas mulheres na fase de pré-menopausa, a
razão cintura-altura estava mais ligada ao
distúrbio. No grupo de pós-menopausa, a
circunferência da cintura foi mais associada
à doença, desde o grau leve até o severo.
Para a Dra. Helena Hachul,
pesquisadora do Instituto do Sono, a
obesidade também é um fator de risco para
a apneia do sono. Além disso, esse
distúrbio é preocupante porque, de acordo
com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), estima-se que existam 650
milhões de adultos obesos e 1,9 bilhão de
adultos com excesso de peso no mundo.
“Há várias hipóteses para explicar a
relação entre a obesidade e a apneia
obstrutiva do sono. Entre elas está a

redução do volume da caixa torácica e a
consequente queda no volume
respiratório”.
“Supõe-se ainda que o acúmulo de
gordura nas paredes das vias laterais
superiores estreita a faringe. A perda da
força muscular das vias aéreas superiores
provocada pelo depósito de tecido
adiposo no músculo e a diminuição do
tamanho das vias aéreas superiores
também são fatores citados como
responsáveis pela correlação”.
Com o objetivo de estudar essa questão
mais a fundo, os pesquisadores do Instituto
do Sono selecionaram 334 mulheres na fase
pré-menopausa, quando ocorrem ciclos
menstruais regulares, que correspondem à
vida reprodutiva. As outras 116
participantes estavam na pós-menopausa,
etapa marcada por baixos níveis de
hormônio, e fim do período reprodutivo.
O resultado mostrou que, a cada
centímetro a mais na circunferência
abdominal, cresce em 6% o risco de apneia
obstrutiva do sono moderada a grave em
mulheres na pré-menopausa. Já no grupo
da pós-menopausa, o risco chega a 18%.
Na visão da especialista esse
descompasso ocorre porque a queda na
produção de hormônios altera a distribuição
da gordura no corpo, levando ao aumento
da circunferência da cintura e da massa
gorda no tronco e no abdômen.
O acúmulo de gordura nesta região e ao
redor dos órgãos internos aumenta o risco
de a mulher apresentar apneia obstrutiva do
sono, além de desenvolver vários tipos de
câncer,
inflamações,
doenças
cardiovasculares e outras doenças
degenerativas. “Por isso, a menopausa é um
fator-chave na avaliação dos riscos à saúde
da mulher”, conclui a médica. Por Julia
Natulin/ Fonte: Dra. Helena Hachul,
pesquisadora do Instituto do Sono.
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VERDÃO

Ao Coache’s Voice, o treinador português revelou que foi contra a
vontade de toda a sua família para poder comandar o Verdão em 2020

de permanência dos
treinadores no Brasil são três
meses” - relatou
Há menos de dois anos, o
Palmeiras decidiu contratar
Abel para substituir Vanderlei
Luxemburgo. Desde que
chegou ao clube, soma o
bicampeonato da Libertadores, uma Copa do
Brasil, uma Recopa SulAmericana e o recente
Paulistão.

Sobre todas as conquistas,
o treinador disse que nada
mudou. Para ele, o que
importa é manter todos os
princípios e valores de
origem, sem deixar que o
sucesso suba à cabeça.
“Meus valores não
mudaram nada desde que
cheguei aqui. A única coisa
que mudou é que tenho mais
títulos. E as pessoas te
reconhecem mais. Mas os

meus princípios e a minha
maneira de ser são
exatamente iguais. Eu não
consigo me lembrar dos
troféus. Consigo me lembrar
dos relacionamentos, dos
afetos que criamos aqui, da
família. A Libertadores, a
taça, não é isso que me vem
à mente. Vem todo o
trabalho, todo o sofrimento,
o atravessar o Atlântico e
deixar a minha família para
trás” - concluiu.
Vale lembrar que, após
renovação de contrato até o
fim de 2024, esposa e filhas
de Abel Ferreira irão se
mudar para São Paulo no
segundo semestre para viver
com
o
comandante
palmeirense, perto da
Academia de Futebol.
(Lance!)

PEIXE

Santos vive pior
sequência na temporada
Equipe chega a cinco jogos sem vencer
O Santos até saiu na
frente, mas ficou apenas no
empate de 1 a 1 com o
Internacional na noite desta
quarta-feira, 8, pela 10ª
rodada do Campeonato
Brasileiro. Com o resultado,
o Peixe amargou a sua quinta
partida seguida sem vitórias
no ano.
Essa já é a pior sequência
do clube na temporada. Até
então, a pior marca era de
quatro embates, registrada
entre os dias 27 de fevereiro
e 16 de março. Na época, a
equipe estava trocando de
técnico e somou três empates
e uma derrota.
Já a série atual é de
quatro empates e uma
derrota, além de quatro gols
marcados e cinco sofridos.

Na visão de Fabián Bustos,
entretanto, essa falta de
vitórias também está na
conta da arbitragem.
Segundo o treinador, o time
teve gols legítimos anulados
em alguns destes jogos.
“Merecíamos mais contra
o Palmeiras, mas faltou
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Abel fala sobre decisão de
acerto com o Palmeiras
Em relato exclusivo
ao Coache’s Voice, o
técnico Abel Ferreira relembrou os bastidores do
acerto com o Palmeiras, em
2020. Segundo o português,
sua família não apoiou a
decisão dele em trocar o
PAOK, da Grécia, pelo
Verdão. Ele disse que tomou
a decisão indo contra seus pais
e esposa.
”Meus pais disseram:
“Não vás! Não vás! Não
vás!”. A minha mulher disse:
“Não vás! Não vás! Não vás!”
Eu disse-lhe: “Se tu gostas de
mim, vais continuar a gostar,
mas eu vou”. Fui contra toda
a minha família. Ninguém
queria que eu viesse. Ninguém.
Eu vim, única e exclusivamente
por convicção própria.
Mesmo sabendo que a média

VOZ DA TERRA

efetividade.
Também
ocorreram coisas, como
hoje. Nesses cinco jogos está
o jogo contra o Ceará, que
tivemos um gol foi legítimo.
Nós ganhamos esse jogo.
Temos que fazer mais gols e
evitar sofrer gols. Gosto de
ganhar com mais conforto,

mas não dá sempre. Contra
o Ceará merecíamos ganhar
e fizemos um gol legítimo.
Hoje de novo. Existem muitas
coisas que tem acontecido”,
disse após o empate com o
Inter.
A expectativa do torcedor
é que o Santos não repita a
marca da última temporada,
quando
ficou
11
compromissos seguidos sem
poder comemorar uma
vitória. Foram cinco empates
e seis derrotas entre os dias
15 de agosto e 7 de outubro
de 2021.
O Peixe, portanto, busca
voltar a vencer neste sábado,
quando visita o Atlético-MG,
pela 11ª rodada do
Campeonato Brasileiro.
(Gazeta Esportiva)

Torneio PV48
de futebol reúne
850 crianças
Evento contou com a participação
especial do idealizador do projeto,
Paulo Victor Vidotti

Na manhã de sábado, 4 de junho, o Torneio de Futebol
PV48 reuniu no Estádio Marcelino de Souza,
aproximadamente 850 crianças e adolescentes entre 6 e
17 anos dos diversos núcleos do Projeto Social PV48,
para recepcionar o goleiro e patrono do Projeto, Paulo
Victor Mileo Vidotti.
O atleta abrilhantou o evento distribuindo autógrafos,
tirando fotos e conversando com as crianças do projeto.
O goleiro agradeceu ao prefeito José Fernandes e o
vice Aref Sabeh pelo apoio ao PV48. “Sou grato ao
executivo, legislativo, ao César Nunes, professores,
patrocinadores e parceiros que acreditam no esporte e
pelo privilégio e oportunidade que esse projeto oferece
para todas as crianças, isso é algo que não tem preço e
me alegra muito, poder ver tantas crianças e adolescentes
sonhando em ser um jogador de futebol” destacou o
goleiro.
César Nunes comenta que o Projeto Social PV48 tem
uma importância muito grande para Assis, pois atende mais
de 900 crianças em 12 núcleos espalhados nos bairros
da cidade. “Agradeço o Paulo Victor, seu pai Vidotti,
coordenador Roberto Carlos - Mé e todos os professores
que não medem esforços para atender e ensinar as
crianças. Agradeço aos parceiros e a Casa di Conti
sempre presente em nossos eventos.
É administração José Fernandes e Aref Sabeh, com
esporte em movimento”.
O prefeito José Fernandes agradece o goleiro Paulo
Victor e destaca a sensibilidade em apoiar as crianças do
município. “Uma honra recebê-lo mais uma vez no Estádio
Marcelino de Souza, ele que é o idealizador do Projeto
Social PV48 em Assis junto à Secretaria de Esportes
desde 2017. Projeto conta atualmente com a participação
900 crianças e adolescentes”.
Aref Sabeh, vice Prefeito, também enalteceu o goleiro
pela brilhante carreira profissional e pelo olhar e trabalho
desenvolvido frente ao projeto em Assis e demais cidades
da região. (Assessoria PMA)

TIMÃO

Corinthians terá decisões,
clássicos e duelos Rio-São Paulo

Em três semanas, Timão definirá a vida na Copa do Brasil, Libertadores, além de clássicos interestaduais pelo Brasileiro
Após conhecer nesta
terça-feira (7) o seu
adversário nas oitavas de final
da Copa do Brasil, que será
o Santos, o Corinthians pôde
saber de vez o seu
cronograma de jogos até a
metade de julho.
Em meses de quermesses,
o junho e julho corintiano será
de festas apenas se o clube
tiver
sucesso
nos
compromissos durante o
período, em uma sequência
que terá, além dos clássicos
contra o Peixe, pela Copa do
Brasil, jogos importantes pelo
Brasileirão e Libertadores.
A sequência do ‘arraial
corintiano’ ainda precisa ter a
sua data definida, pois começa
no jogo de ida das oitavas de
final da Copa do Brasil, contra

o Santos, na Vila Belmiro,
que acontecerá nos dias 22
ou 23 de junho. A tendência
é que o encontro ocorra no
dia 22, uma quarta-feira, já
que no sábado (25), os times
voltarão a se enfrentar pelo
Brasileirão, mas ainda será
desmembrado pela CBF. As
duas partidas acontecerão na
Neo Química Arena, em
Itaquera, na capital paulista.
Na semana seguinte, o
Timão entrará em campo pela
terceira competição diferente
em menos de sete dias, já que
no dia 28 de junho, uma
terça-feira, recebe o Boca
Juniors, pelo primeiro jogo
das oitavas da Libertadores.
Com isso, se encerra a
‘festa junina’ do Corinthians,
somente com jogos em casa

neste período mais agudo.
Mas já virou tradição
dessas quermesses se
expandirem para o mês de
julho, e isso também
acontecerá com o Corinthians
nesta temporada.
O sétimo mês do ano
iniciará com confronto diante
do Fluminense, no Rio de
Janeiro, pela 15ª rodada do
Brasileirão, no dia 2, um
sábado, às 16h30.
Depois, o time terá outra
viagem, dessa vez para
Buenos Aires, para decidir a
vaga às quartas de final da
Liberta, contra o Boca, na
Bombonera, no dia 5 de
julho.
Retornando ao Brasil, o
Timão se encontrará com
outro adversário carioca, pelo

Brasileirão, dessa vez o
Flamengo, em jogo que ainda
não teve data definida ainda,
mas ocorrerá entre os dias 9
e 11, na Neo Química Arena.
E, para encerrar, o
Corinthians terá a volta das
oitavas da Copa do Brasil,
contra o Santos, fora de casa,
partida que em tendência
ocorrerá na Vila Belmiro. O
confronto acontecerá três
semanas após a primeira
partida.
O Timão tem duas
semanas até o início do
‘arraial corintiano’, no
período que antecede essa
maratona de confrontos
decisivos, o clube alvinegro
tem três partidas, contra
Juventude, Athletico-PR e
Goiás, todas elas pelo

Campeonato Brasileiro, a
começar a diante do clube de
Caxias do Sul, neste sábado
(11), na Neo Química Arena,
às 16h30.
A chance de ter três
adversários antes de
começar a trajetória que virá
é de ajustar algumas

questões após apresentações
não tão boas, principalmente
a da última terça-feira (7),
quando o Corinthians foi
derrotado por 1 a 0 pelo
Cuiabá, no Mato Grosso,
pela 10ª rodada do
Brasileirão. (Fábio Lázaro/
Lance!)
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INVESTIMENTO

Governo de SP libera R$ 14 milhões para Ourinhos
Cidade vai receber verbas estaduais para pavimentação, e hospital terá equipamento de ressonância magnética
O governador Rodrigo Garcia anunciou neste sábado (4),
em Ourinhos, a aquisição do novo equipamento de ressonância
magnética para a Santa Casa local. Rodrigo também liberou
investimento estadual de R$ 14 milhões para infraestrutura
urbana na cidade, incluindo obras de pavimentação de vias
urbanas de terra e recapeamento de ruas asfaltadas.
“Quero agradecer muito, registrar que a obra do hospital
está à vista, o paletó até sujou”, brincou Rodrigo. “E o que
vocês precisarem para colocar o pronto-socorro para funcionar,
contem com o Governo de São Paulo. E tenho uma boa notícia
de que as negociações entre Santa Casa e Iamspe estão
avançadas. Vamos passar de um convênio de R$ 400 mil para
um de R$ 600 mil por mês para gente atender os funcionários
públicos aqui na Santa Casa de Ourinhos”, completou o
governador.
O equipamento de ressonância magnética já foi adquirido
pela Secretaria de Estado da Saúde e será entregue à Santa
Casa no início do segundo semestre para atendimento a
pacientes da região de Ourinhos e Assis.

O investimento estadual é de R$ 5,1 milhões e vai beneficiar
mais de 479 mil moradores da região. O aparelho é novo na
unidade e aumentará a oferta de exames coordenados pelo

AME (Ambulatório de Especialidades Médicas) de Ourinhos.
A Santa Casa de Ourinhos é referência em atendimentos
ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade e também
em oncologia. Oferece serviços de UTI adulta, infantil e
neonatal, radioterapia e procedimentos de alta complexidade
em cardiologia, neurologia, neurocirurgia e terapia renal, entre
outros.
Pavimentação de ruas
Rodrigo também anunciou a formalização de convênios entre
a Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura de
Ourinhos. O município vai receber R$ 10 milhões para obras
de recapeamento e R$ 4 milhões para pavimentação de vias
urbanas de terra pelo programa Nossa Rua, além de construção
de galerias de águas pluviais, guias e sarjetas.
O programa Nossa Rua é uma parceria entre o Governo de
São Paulo e as prefeituras para aplicação igualitária de recursos
públicos em obras de pavimentação. Pela proposta, cada cidade
beneficiada deve investir valor equivalente ao repasse estadual.
(Do Portal do Governo)

RIO PARANAPANEMA

Nova operação avança na
desmobilização de construções irregulares
Quarta ação da Polícia Ambiental e do Ministério Público, com apoio da
empresa CTG Brasil, ocorre no dia 08/06, no reservatório da Usina Canoas II
preservação permanente (APP).
“Além
dos
ganhos
ambientais em relação à
desmobilização promovida por
esta ação, é essencial que a
população se conscientize e evite
novas construções às margens
dos
rios,
bem
como
voluntariamente execute a
remoção dessas estruturas. Por
estarem em Área de Preservação
Permanente e em situação
irregular, essas construções
fomentam a pesca predatória e a
caça, bem como impedem a
regeneração da mata ciliar”,

Uma nova ação conjunta
entre a Polícia Militar Ambiental
e o Ministério Público, com o
apoio da CTG Brasil, nesta
quarta-feira
(08),
dará
continuidade à desmobilização
de construções irregulares no
reservatório da Usina Canoas II,
em Palmital (SP), em mais uma
etapa da operação “Canoas 2”,
no rio Paranapanema.
Esta será a quarta operação
realizada desde março na região.
Nas três primeiras, a força-tarefa
já desmobilizou 30 construções
irregulares em áreas de

explica Ivan Toyama, Gerente
Fundiário da CTG Brasil, uma das
líderes em geração de energia
limpa e concessionária da Usina
Canoas II.
Segundo Toyama, novamente
o foco da operação se concentra
no município de Palmital (SP), mas
é fundamental que a população
das outras cidades localizadas na
região dos reservatórios de
Canoas I e Canoas II também
colaborem para a conservação
dos recursos naturais. No estado
de São Paulo, além de Palmital,
integram essa região os

municípios de Candido Mota,
Ibirarema e Salto Grande; e no
Paraná, os municípios de Andirá,
Cambará e Itambaracá.
A fim de preservar o meio
ambiente e visando garantir o uso
múltiplo de seus reservatórios, a
CTG Brasil, de acordo com
Toyama, mantém também o
programa “Espaço Legal”, cujo
principal objetivo é orientar as
comunidades do entorno dos
reservatórios sobre ocupação
regular e uso correto dessas áreas.
(Assessoria de Comunicação
Regional CTG Brasil)

VAGAS DE EMPREGO

Intercoffee abre vagas para departamento
administrativo e atendimento
A Intercoffee, um dos grandes nomes da indústria cafeeira de Marília e região, está com
vagas abertas em Marília para interessados na área de atendimento ao consumidor
Para a vaga de Atendente de
SAC os colaboradores serão
responsáveis pelo atendimento
ao cliente via WhatsApp ou email
para o esclarecimento de dúvidas
sobre produtos, preços e
pedidos. Os atendentes também
farão o acompanhamento de
pedidos e relatórios mensais.
Para essa vaga é necessário
que o candidato tenha formação
em Letras, administração ou áreas
afins.
Para a vaga de controladoria
e custos os analistas serão
responsáveis por elaborar e

analisar
relatórios
de
acompanhamento, controlar as
despesas e desvios, bem como
preparar materiais de reporte e
atividades relacionadas ao
inventário,
controle
e
acompanhamento, a fim de
verificar a quantidade correta em
estoque e a eficácia industrial da
fábrica.
Para
essa
vaga
é
necessário que os candidatos
possuam experiência na
função, ensino superior e
domínio em Excel.
Já para a vaga de inteligência

de vendas, os analistas serão
responsáveis por elaborar,
analisar e acompanhar os

SP-333 - MARÍLIA

Concessionária distribui
mudas de árvores nativas
Usuários puderam participar de uma das atividades do Junho Verde
A Entrevias Concessionária de Rodovias
realizou uma ação em alusão ao Dia Mundial do
Meio Ambiente nesta segunda-feira (6), em
Marília, com a distribuição de aproximadamente
300 mudas de árvores nativas aos usuários que
passaram pela praça de pedágio do município,
localizada na SP-333, e aos colaboradores da
empresa. Entre as espécies, foram doadas mudas
de Ingá, Ipê, Embaúba, Paineira, Maricá,
Figueira, entre outras.
A ação integra as atividades do “Junho Verde”,
mês em que a empresa promove iniciativas e
outros eventos que reforçam a preocupação da
companhia com o meio ambiente e
sustentabilidade. Além da distribuição de mudas,
no dia 10 de junho a Entrevias realizará uma
palestra para seus colaboradores com o tema:
Importância da Conservação da Biodiversidade
e Floresta, com palestrantes do Instituto de
Pesquisas Ecológicas (Ipê), o qual a empresa é

indicadores de desempenho do
departamento comercial, bem
como oferecer apoio para as áreas

de logística e marketing, suporte
na geração de dados e relatórios
como forma de criar uma visão
mais ampla do mercado e dos
clientes.
Para essa vaga é desejável
que os candidatos possuam
experiência na função, ensino
superior completo ou cursando
e domínio em Excel.
E, para a vaga de faturamento,
os auxiliares serão responsáveis
por executar atividades rotineiras
pertinentes ao cargo como
cadastro de clientes, emissão de
notas fiscais, lançamentos de

entradas, saídas, remessa para
industrialização, bem como
observar alíquotas e demais
impostos.
Para essa vaga é desejável
que os candidatos possuam
experiência na função, ensino
superior completo ou cursando
em administração, contabilidade
ou áreas afins e conhecimento
em Excel.
Interessados em participar do
processo seletivo, devem enviar
currículo para: recrutamento@
intercoffee.com.br e colocar a
vaga de interesse no assunto.

CORONAVÌRUS

Santa Casa de
Ourinhos restringe
visitas a pacientes
Visitas às alas e maternidade estão totalmente
suspensas, mas seguem autorizadas no
pronto-socorro e nas unidades de terapia intensiva

parceira. A palestra faz parte da Academia ESG,
programa instituído com o objetivo de ampliar
as boas práticas sociais, de meio ambiente e
governança da empresa, desmistificando o tema
entre colaboradores e promovendo o
engajamento de todos nas pautas ambientais.
As mudas foram doadas em parceria com
uma empresa de consultoria ambiental.

Com o objetivo de combater
novo avanço da Covid-19, a Santa
Casa de Ourinhos anunciou
nesta segunda-feira (6) a
restrição de visitas a pacientes
internados no hospital.
Maternidade e alas estão com
as visitas totalmente suspensas,
mas ainda podem acontecer no
pronto-socorro e nas Unidades
de Terapias Intensivas (UTIs)
adulto e infantil.
Em relação a acompanhantes,
estão autorizados apenas um por
paciente com menos de 18 anos
ou com paciente de mais de 60
anos. Segundo o último boletim

epidemiológico divulgado pela
prefeitura de Ourinhos no último
dia 30 de maio, a cidade soma a
cidade soma 29.844 casos

positivos de Covid-19 e 583
mortes. No boletim, não havia
registro de pessoas internadas
com a doença. (g1)
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RECEITA

Café da manhã
romântico
A data mais romântica do ano
está chegando e cai em um
domingo, que tal preparar aquele
café da manhã para o mozão no
Dia dos Namorados?

O Dia dos Namorados está chegando e ele cai
exatamente em um domingo, ou seja, uma ótima opção
para quem deseja preparar aquele café da manhã
romântico para o (a) parceiro (a)! E como essa é uma
data que não deve ser deixada de lado, aqui vão uma
receita para quem quer impressionar o seu amor. Confira
a seguir:
BOLO ROMÂNTICO
Ingredientes:
·
6 ovos
·
1 xícara (chá) de leite
·
1/2 xícara (chá) + 4 colheres (sopa) de manteiga
·
3 xícaras (chá) de açúcar
·
4 xícaras (chá) de farinha de trigo
·
1/2 xícara (chá) de maisena
·
2 colheres (sopa) de fermento em pó
·
4 colheres (sopa) de Nesquik®
·
2 gotas de corante em gel vermelho
·
Manteiga e farinha de trigo para untar e enfarinhar
·
1 xícara (chá) de água
·
1/2 xícara (chá) de leite em pó
·
Chocolate granulado colorido para decorar
Cobertura:
1 lata de leite condensado
·
1 colher (sopa) de manteiga
·
2 colheres (sopa) de Nesquik®
·
1/2 xícara (chá) de creme de leite
Modo de preparo:
Bata no liquidificador metade dos ovos, o leite, 1/2
xícara (chá) da manteiga e metade do açúcar até
homogeneizar. Despeje em uma tigela e misture 1 e 1/
2 xícara (chá) da farinha, a maisena, metade do
fermento, o corante e o Nesquik® com uma colher.
Despeje em uma forma de 25 cm x 35 cm forrada com
papel-manteiga untado.
Leve ao forno médio, preaquecido por 25 minutos
ou até firmar. Retire, desenforme ainda morno e corte
corações com um cortador pequeno. Reserve. Bata
no liquidificador a água, o leite em pó, a manteiga, os
ovos e o açúcar restantes até homogeneizar. Despeje
em uma tigela e misture a farinha e o fermento restantes
com uma colher.
Despeje metade da massa em uma forma de bolo inglês
grande untada e enfarinhada, coloque os corações de bolo
em pé, um ao lado do outro ao longo da forma, e cubra
com a massa branca restante. Leve ao forno médio,
preaquecido por 30 minutos ou até dourar. Deixe amornar
e desenforme.
Leve uma panela ao fogo médio com os ingredientes
da cobertura, exceto o creme de leite, mexendo até
começar a desgrudar do fundo da panela. Misture o creme
de leite, deixe esfriar e cubra o bolo. Polvilhe com
granulado e sirva. (Guia da Cozinha)
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AMIGO PET

Como cuidar da pele
de cães e gatos no frio
Pets sofrem com o tempo seco e podem apresentar dermatites,
além de coceiras, lambidas e machucados nas áreas atingidas
Cães e gatos também
sofrem com o frio e a
temperatura mais seca,
principalmente durante o
outono e inverno. Problemas
respiratórios como gripes,
resfriados e alguns casos de
crise alérgica atingem os pets
e, se não tratados
adequadamente, podem
evoluir para pneumonia. “No
caso dos gatos, nós temos um
complexo sistema respiratório
felino. Como essas doenças
se transmitem com muita
facilidade, temos que ter
cuidado na hora de levar o pet
para passear e ter contato
com outros pets”, afirma
Bruna Fabro, médica
veterinária da Botupharma.
Além disso, os cães e
gatos ficam com a imunidade
mais baixa, portanto, é
preciso oferecer uma
alimentação equilibrada,
sempre de acordo com a
idade, e manter a hidratação.
“É importante lembrar que
animais filhotes e idosos
costumam ter uma dificuldade
para manter a temperatura.
Os mais velhos também
sofrem com artrose e, no frio,
essa dor acaba ficando mais
intensa”, ressalta.
Quando as temperaturas
caem, a pele de cães e gatos
pode ficar ressecada em
excesso. “Ela pode causar
coceira e pode incomodá-lo.
Com isso ele acaba
mordendo, lambendo e
ficando machucado. Quando
surge uma ferida a gente fala
que houve uma quebra na
barreira cutânea da pele, que
é uma barreira de proteção,

então ela fica exposta e
merece cuidado”, lembra
Bruna Fabro.
A veterinária afirma que
cães e gatos também ficam
expostos a dermatites. É
preciso ter atenção com
roupinhas que estavam
guardadas por muito tempo,
pois podem causar alergia
para o pet. Outra
preocupação é com algum
tipo de parasita, como a
sarna, que pode se aproveitar
da baixa imunidade dele.
Bruna Fabro esclarece
que a queda dos pelos em
cães e gatos é normal,
principalmente nas trocas de
estações. “Na primavera e no
outono é mais comum. Isso
acontece pois o corpo do
animal está se preparando
para ter um conforto térmico
para manter a temperatura.
Quando o pet precisa de mais
pelo, o organismo dele vai
tratar de fazer uma camada
mais densa de pelo para que
ele consiga manter a
temperatura”, explica.
Já durante o verão, os
pets eliminam os pelos que
não precisam mais. Sobre as
diferenças de percepção de
frio entre os animais, a
especialista responde: “Os
gatos sentem tanto frio quanto
os cães, a diferença é que os
gatos não têm uma camada
de pelo tão densa quanto os
cães, e nós temos algumas
raças totalmente desprovidas
de pelos como os Sphynx,
então essas raças merecem
atenção”.
Dicas para tutores
cuidarem bem de cães e

gatos no inverno
Em busca de calor, gatos
podem se alojar em locais
mais quentes como TV e
modem. Porém isso é
perigoso para eles. “O ideal
é oferecer um local com
conforto térmico, uma
coberta com manta, para que
possa se abrigar e não precise
recorrer e se esconder nesse
tipo de lugar, que pode
apresentar riscos como
queda, choque elétrico”,
explica Bruna.
Na
avaliação
da
veterinária, é importante que
o gato e o cachorro não
tenham contato direto com o
piso frio. Você pode forrar o
chão com uma caixa de
papelão e colocar mais de
uma caminha pela casa. “É
importante ressaltar que,
nessa época, eles costumam
se esconder nos capôs dos
carros por conta do motor
quente, então, sempre que for
possível, é importante bater
ou buzinar para dar tempo de
ele sair e evitar acidentes”,
pondera.
Existem outras dicas
importantes para que você
possa cuidar bem do seu cão
ou gato no frio:
Suplementos alimentares
para
reforçar
a
imunidade: alguns produtos
ajudam animais com artrose
e mais idosos;
Cuidado
com
a
alimentação: verificar se a
comida condiz com o porte
do animal, com a idade e se é
a quantidade indicada.

Cobertores e roupas: sempre que você for
pegar uma coberta para
colocar no pet ou até mesmo
uma roupinha mais antiga, é
necessário higienizar com
sabonetes neutros ou com
produtos que não causem
alergias e deixar secar bem
antes de pôr no pet.
Banho e tosa: nessa época
do ano, não precisa ser com
muita frequência, pois os
pelos acabam dando uma
proteção. A água no banho
durante os dias mais frios
precisa estar morna e o pet
precisa estar bem seco. É
importante não deixar ele no
vento após o banho.
Animais que ficam fora de
casa: é importante reservar
um espaço para eles ficarem
abrigados, sem corrente de
vento e não expostos, pois
com a chuva eles podem
acabar ficando com os pelos
úmidos, o que também pode
favorecer as dermatites.
Roupinhas em gatos: podem ser colocadas,
desde que eles se sintam
confortáveis. Se for um pet
agitado e que costuma pular
muro, é importante atenção
para que ele não acabe se
enroscando com a roupinha.
Ingestão de água: os pets,
principalmente os gatos, não
costumam tomar água nesse
período, então, é importante
incentivá-los a tomar
colocando potes pela casa e
sempre com ela fresca.
(Camila Tuchlinski /Estadão
Conteúdo)

ANUNCIE AQUI,
SEU SERVIÇO
OU PRODUTO!
Fones: (18)
3422-0765 / 99140-7955

JORNAL

VOZ DA TERRA
Novo telefone
(18) 3422-0765
Emails:
terranet@femanet.com.br
adm.vozdaterra@gmail.com
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SISU 2022

MEC divulga inscrições para seleção do 2º semestre
O Ministério da
Educação (MEC) divulgou
o cronograma e as regras
para inscrição no processo
seletivo do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu)
para este ano. Segundo a
publicação desta sextafeira, 3, no Diário Oficial
da União, os candidatos
terão de 28 de junho a 1º
de julho para se
inscreverem.
As inscrições para o
Sisu, sem cobrança de taxa
de inscrição, devem ser
feitas pelo Portal Acesso
Único e podem se inscrever
os participantes da edição
de 2021 do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) – exceto aqueles
que tiraram nota zero na
prova de redação ou
tenham realizado a prova na
condição de treineiro.
Cada candidato pode
optar por até dois cursos,
escolhendo sua ordem de

deverão realizar a
matrícula ou o registro
acadêmico na instituição
para a qual foram
selecionados por meio do
Sisu, na chamada regular,
durante o período de 13 a
18 de julho de 2022,
devendo ainda observar os
dias, horários e locais de
atendimento definidos por
cada instituição em edital
próprio publicado por elas.
Lista de espera – Para
participar da lista de
espera, o candidato deverá
manifestar seu interesse por
preferência, citando ainda
os tipos de vaga em
instituição de educação
superior participante, local
de oferta, curso, turno e
modalidade de concorrência.
Já o Sisu deixará
disponível, como mera
informação, a nota de corte
para cada instituição
participante.

Confira outros detalhes do Sisu divulgados
pelo MEC:
Resultado – O Sisu
referente à segunda edição
de 2022 será constituído
de uma única chamada e o
resultado será divulgado dia
6 de julho de 2022 no
Portal Acesso Único.
Matrículas – Os
candidatos aprovados

meio da página do Sisu,
durante o período de 6 a
18 de julho de 2022. A
manifestação de interesse
na lista de espera é para
apenas um dos cursos
escolhidos no ato da
inscrição. Quem for
selecionado na chamada
regular em uma de suas
opções de vaga não poderá
participar da lista de
espera, independentemente
de ter realizado sua
matrícula na instituição para
a qual foi selecionado.
(Agência Estado)

CLIMATEMPO

Chegada de massa
de ar polar pode causar
dias mais frios

História da fundação dos
bairros do Bixiga e do Bexiga
Egydio Coelho da Silva
Continuação da edição anterior

Página 163
O antigo bairro do Bexiga
1938-Praça da Bandeira

1 - A retirada repentina, há
mais de 10 anos atrás dos
bondes de São Paulo, sem que
ficasse uma só linha em
funcionamento, deixou, de
certa forma a população de
são Paulo frustrada, que viu
uma das suas principais
características e tradições
desaparecer num processo
violento contra sua memória;
Continua na próxima edição

Bonde com destino ao bairro da Bela Vista.
Retorno do bonde Bela Vista, petição dos
moradores:
“Exmº. Sr. Gianfrancesco Guarnieri
DD. Secretário Municipal da Cultura de São
Paulo. Os abaixo-assinados, entidades
representativas de moradores, empresários e de
diversos outros segmentos sociais da Bela Vista
e do Bixiga, vêm à presença de V.Exa. expor e,
em seguida, solicitar o seguinte:
Para adquirir o livro: acesse: https://amzn.to/39LaPyl

Uma massa de ar polar
intensa deve trazer mais uma
temporada de baixas
temperaturas para o CentroSul do Brasil, semelhante à
sentida na segunda quinzena
de maio em todo o país.
Antes disso, a formação de
um ciclone deve levar chuvas
ao Sul, impedindo que o
calor volte.
O frio deve chegar na
madrugada de quinta-feira,
dia 9, ao leste, sul e serra do
Rio Grande do Sul, região
serrana de Santa Catarina e
do Paraná, interior de São
Paulo, sudoeste de Mato
Grosso e centro-norte de
Mato Grosso do Sul,
segundo informações do
Climatempo.
O instituto de meteorologia também estima
que a segunda semana de
junho pode ter novos

recordes negativos de
temperatura. Já no sábado,
dia 11, os termômetros
devem ficar abaixo de 0 °C
entre o sul do Paraná e norte
do Rio Grande do Sul, com
riscos de geada na manhã do
domingo nos dois estados e
em Santa Catarina, sul de
Mato Grosso do Sul,
extremo sul e oeste de São
Paulo.
A partir de quinta e até o
final de semana, as tardes
também serão frias na região
da Zona da Mata Mineira,
em todo o estado do Rio De
Janeiro, na Grande São
Paulo e no interior paulista.
Além dos estados no
Centro-Sul do Brasil, o frio
também deve chegar a
Rondônia
e
Acre,
especialmente nas primeiras
horas do dia, o que é atípico
para o mês de junho nos dois
estados, ainda segundo o
Climatempo.
A queda na temperatura
acontece antes do início do
inverno no país, às 6h14 do

dia 21 de junho, se
estendendo até às 22h04 do
dia 22 de setembro, quando
começa a primavera.
Na segunda quinzena de
maio, regiões de Santa
Catarina e do Rio Grande do
Sul tiveram temperaturas de
até – 5 °C e sensação
térmica de até – 20 °C, com
neves e geadas cobrindo de
branco cidades dos dois
estados.
Já a cidade de São Paulo
registrou 6,6 °C, a temperatura
mais baixa para um dia de maio
desde 1990, e até mesmo,
estados do Norte, como
Rondônia e Tocantins,
menos habituados ao frio,
registraram temperaturas em
torno de 11°C.
Apesar dos números
anteriores, o Climatempo
destacou que os modelos do
instituto apontam que a onda
de frio dessa semana deve
ser a maior do ano até o
momento, principalmente no
sul do Brasil. (Do UOL, em
São Paulo)
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