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OGoverno de São
Paulo lançou nesta
terça-feira (14) um

programa que prevê a
produção, em larga escala, de
uma terapia genética contra o
câncer conhecida como
CAR-T Cell, que combate a
doença utilizando as próprias
células de defesa do paciente.

Segundo o estado, a
iniciativa deve se tornar o
maior programa de combate
ao câncer da América Latina.

O tratamento, que já se
mostrou promissor no
combate a doenças como a
leucemia e ajudou na
remissão de um linfoma em
um paciente em estado
terminal, é resultado de

Nesta edição o leitor
encontrará artigo de
Rogério Araújo, onde fala
que a educação financeira
é fundamental.
É essencial para uma
vida equilibrada,
economicamente e
emocionalmente. Também
verá artigo de Diego
Gracia, onde fala que não
basta ser reciclável: tem
que ser reciclado. Saberá
mais: que a Festa do
Milho será de 30 de junho
a 3 de julho com entrada
franca na APRUMAR .
Também verá matéria em
que Prefeitura de Assis e
Tribunal de Justiça
renovam convênio que
permitirá continuidade das
audiências online. Que
'Saúde' recebe mais uma
ambulância para o
transporte de usuários;
que Paraguaçu Paulista
renovou a sua
participação no Mapa do
Turismo Brasileiro, e que
Operação Corpus Christi
começou nesta quarta-
feira. E saberá ainda que
o Governo SP lança o
maior programa de
combate ao câncer da
América Latina, e que
Senado aprova projeto
que limita ICMS dos
combustíveis.

SP lança o maior programa de
combate ao câncer da América Latina

São Paulo e Ribeirão Preto
com capacidade de atender
inicialmente até 300 pacientes
por ano.

Além de produzir e
desenvolver, essas unidades
estarão aptas a armazenar e
aplicar a terapia celular nos
pacientes, de modo a baratear
os custos de tratamento, hoje da
ordem de US$ 500 mil [cerca
de R$ 2,5 milhões] por
paciente, de acordo com o
governo paulista.

Laboratórios de controle de
qualidade, salas de
criopreservação, de produção
de vírus, e de produção de
células CAR-T farão parte da
estrutura.  (g1/ Foto: Alexandre
Sá/EPTV ) PÁGINA 8

estudos do Centro de Terapia
Celular (CTC-Fapesp-
USP) de Ribeirão Preto e é
realizado em parceria com

equipes do Instituto
Butantan e da Faculdade de
Medicina da USP.

Ele será realizado no Núcleo

de Terapia Celular e Molecula
(Nucel), em São Paulo, e no
por dois novos núcleos de
terapia celular localizados em

A Prefeitura de Assis
através da Secretaria de
Cultura realiza no próximo
domingo, 19 de junho, o 1º
Encontro de Capoeira de Assis
– ‘Acompanhado, é bem
melhor’, no Parque Buracão.

Secretaria de Cultura realiza
1º Encontro de Capoeira de Assis

O objetivo é fortalecer a
cultura popular através da
capoeira, unindo os diversos
capoeiristas e representantes
de Assis.

“A capoeira existe no
mundo todo e contribui para o

enriquecimento da cultura
brasileira, promovendo a
saúde mental, corporal,
sociabilidade, e não se tratando
apenas de luta em si, mais sim,
da educação e disciplina que
promove, além de toda riqueza

histórica e cultural” destaca
Emerson Gonçalves,
secretário Municipal de
Cultura.

Confira a programação:

Dia: 19 de junho (domingo);
Local: Parque Buracão;

Das 9 às 11h- Oficinas de
Roda de Capoeira e
apresentações de Samba de
Roda;

Das 16h ás 18h- Oficinas,
Nayambing e Roda de
Capoeira. Entrada gratuita

A CART Concessionária de Rodovias vai executar obras
no pavimento na SP-270 – Rodovia Raposo Tavares, em
Assis. A manutenção vai causar interferência no tráfego em
dois trechos.

De 13 a 17 de junho, equipes estarão concentradas no
dispositivo de acesso e retorno do km 448+300. Os serviços
de microrrevestimento vão exigir o fechamento parcial de
pista nas alças, com liberação total após as 17h.

De 16 a 21 de junho, o procedimento está programado no
km 440+300. A interdição parcial com o estreitamento de
pista também será indicada por cones e sinalização.

Os condutores devem redobrar a atenção ao trânsito,
respeitar a sinalização do local, reduzir a velocidade e manter
a distância segura do veículo a frente.

Em caso de chuva, os serviços serão reprogramados.
Alinhados à ARTESP – Agência Reguladora de Transportes
do Estado de São Paulo, os serviços estão inseridos no
cronograma do segundo ciclo de pavimento, intensificação
de reparos na rodovia com o objetivo de conferir rotas mais
seguras e confortáveis ao viajante e tem o apoio do
policiamento militar rodoviário.

Quando a maioria das
pessoas passava a se
acostumar com o home-office,
chegou a hora de voltar,
parcialmente, ao escritório. O
modelo de trabalho híbrido se
tornou realidade e parece
agradar funcionários e
empresas. De acordo com
uma pesquisa da Microsoft
sobre tendências no trabalho,
em 2021, 57% dos
trabalhadores remotos
consideraram migrar para o
híbrido em todo o mundo. O
desafio agora é conseguir
manter o foco e a produtividade
com a mudança de ambientes,
mas algumas atitudes facilitam
a transição. PÁGINA 4

Obras modificam
tráfego na

“Raposo Tavares”

Como manter
o foco no

trabalho híbrido
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*ROGÉRIO ARAÚJO 

Educação financeira é
fundamental. É essencial
para uma vida equilibrada,
não apenas
economicamente, mas
emocionalmente também.
Sem as finanças sob
controle, é impossível ter
qualidade de vida. E sem
educação financeira não há
como ter saúde financeira.
Já pensou nisso?

Se você vive endividado,
gasta por impulso, sem
necessidade e não consegue
poupar para realizar metas a
médio e longo prazo, é hora
de repensar sua relação com

*ALBERTO JÚNIOR

Há poucas semanas, a
Superintendência de Seguros
Privados (Susep) divulgou um
aumento de 24% nas
contratações de seguros de
vida. Muito provavelmente
esse número foi impulsionado
pela pandemia, que colocou
em evidência a possibilidade
de um dia faltarmos para
nossos familiares e pessoas
queridas, e mostra a mudança
no comportamento de
consumo do brasileiro e até
mesmo a forma dele encarar
o futuro.

Mesmo com essa boa
perspectiva em termos de
negócios, o sentimento de
que seguro de vida serve

*DIEGO GRACIA

É muito comum que
marcas de bens de consumo
divulguem seus compromissos
ESG (relativos às boas
práticas ambientais, sociais e
de governança), e, entre eles,
afirmem que suas
embalagens são ou
serão recicláveis. O problema
é que isso não significa,
necessariamente, um ganho
para o planeta.
Sustentabilidade vai além
disso.

Nesse artigo, quero explicar
por que é preciso ir além.
Minha intenção também é
mostrar que o papel é uma
opção eficaz para a economia
circular – além de já
possuir um índice de
reciclabilidade maior que
outros materiais, é
compostável e biodegradável,
o que é um forte argumento
para o consumidor que pensa
no futuro do planeta. Em
resumo, mesmo que não
sejamos eficientes como
sociedade para garantir a
reciclagem do papel, na pior

A importância da educação para investimentos
o dinheiro. A educação
financeira proporciona um
melhor entendimento sobre
dinheiro, finanças, gastos e
consumo. É conhecimento
importante para uma vida
próspera e sem tantos
apertos. 

A educação financeira
também funciona como um
passaporte para um estágio
financeiro ainda mais
confortável. Eu explico.
Falamos muito sobre
educação financeira, mas é
preciso falar também sobre
educação para
investimentos, ou seja,
aprender a fazer o dinheiro
trabalhar por você. 

Já pensou em investir,
fazer o dinheiro render?
Não estamos falando
apenas de guardar dinheiro,
mas de fazer o seu dinheiro
se multiplicar. 

O sonho de ficar rico da
noite para o dia tem levado
cada vez mais pessoas a
investir no mercado de
ações, em especial no day
trade. A modalidade se
popularizou nos últimos anos
e tem atraído cada vez mais
investidores. Um aumento
que explica o número cada
vez maior de pessoas físicas
investindo na Bolsa de
Valores: já são mais de cinco
milhões de investidores, de

acordo com os últimos dados
divulgados pela B3. 

Mas ganhar dinheiro não
é tão rápido e simples assim.
Sem educação e preparo, o
sonho pode se tornar um
pesadelo com perdas além
do esperado. Para investir
também é preciso estudar e
se preparar para o mercado,
como em qualquer carreira
profissional. 

E é aí que entra a educação
para investimentos. Com o
número cada vez maior de
pessoas investindo em
produtos financeiros, cresceu
também as opções de cursos,
treinamentos e palestras
voltados para as pessoas que

querem fazer o dinheiro
render com investimentos. A
internet tem conteúdo
gratuito, inclusive para
iniciantes. São várias
modalidades, para diversos
objetivos. 

Se a educação financeira
básica é primordial para
mudar a forma como as
pessoas lidam com o
dinheiro, a educação
financeira para investimentos
representa uma virada de
chave na maneira de fazer o
dinheiro render para você.
Mas o primeiro, e mais
importante investimento a se
fazer, é em educação,
conhecimento e preparo. 

 

*Rogério Araújo é

gestor e consultor

financeiro, especialista em

investimentos, fundador da

Roar Educacional

Consultoria e líder

educacional da corretora

de investimentos Vítreo

Muito além da morte: seguro
de vida é para quem está vivo

apenas para a morte ainda
está intrínseco na contratação
desse produto. E isso é a
forma mais equivocada de se
enxergar a modalidade. Falo
com propriedade e
segurança, do alto dos meus
28 anos de experiência no
segmento: seguro de vida é
para quem está vivo!

Quando comecei a vender
seguro de vida para garis,
agentes penitenciários, entre
outros cidadãos esquecidos
por meus colegas de
profissão, entendi que teria
um desafio: mostrar que se há
um coração batendo, isso já
é suficiente para considerá-lo
valioso. 

A base principal do seguro
de vida é a proteção ao nosso

bem maior em vida, da vida e
para a vida. Imagine a
situação de profissionais
liberais, sem qualquer garantia
do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), que
precisam se afastar do
trabalho em decorrência de
alguma doença grave,
incapacidade temporária ou
permanente. Mesmo quem é
pensionista público muitas
vezes demora a receber o
benefício ou tem acesso a um
valor insuficiente para cobrir
as necessidades de sua
família. E a contratação do
seguro de vida pode tanto
ajudar com isso quanto
garantir o pagamento de um
tratamento. 

Imagine agora o desejo da

casa própria. Ou o pagamento
da faculdade dos filhos. O
seguro de vida também pode
ser por prazo estabelecido,
com a finalidade de atender
situações pontuais como
estas. 

Mais um exemplo matador
para comprovar que seguro
de vida é para qualquer um:
há modalidades em que o
contratante pode resgatar
proporcionalmente seu fundo
de reserva a partir de dois
anos em algumas companhias
seguradoras. 

O que ninguém conta
sobre seguro de vida é que
existem alguns benefícios
complementares ao
segurado, como assistências
24h para chaveiro, troca de

pneus, mecânico, guincho,
telemedicina, assistência pet,
etc. 

Depois de apresentar
alguns aspectos pouco
divulgados do produto, me
permito agora falar sobre a
morte. O seguro de vida pode
oferecer proteções de
patrimônio, pagar custos no
caso de falecimento e auxiliar
na manutenção dos
beneficiários, dependendo da
modalidade e das coberturas
escolhidas. Por exemplo, usar
o valor do seguro pra
pagamentos de custos de
inventário, cartório, funeral,
entre outros.

Mesmo que não haja
precisão de acontecer,
sabemos que o risco é certo.

Por isso, ter um seguro de vida
é o investimento de futuro
mais barato que existe.

*Alberto Júnior é

especialista em vendas,

treina times de venda de

alto desempenho. Criou o

Sistema Integrado de

Venda sem Filtro (SIVE) e

é CEO da holding Grupo

Life Brasil.

Não basta ser reciclável: tem que ser reciclado
das hipóteses ele irá se
decompor.

Quando afirmo que não
basta ser reciclável, quero
dizer que, mesmo que um
produto seja feito em material
passível de reciclagem, e que
essa embalagem seja
descartada corretamente no
lixo adequado, não existem
garantias de que ela será
reinserida na cadeia produtiva.
De acordo com a Associação
Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (Abrelpe), apenas
3% de todo o resíduo no Brasil
é efetivamente reciclado, ou
seja, muito pouco. Em vista
disso, vejo que é necessário
um esforço e compromisso
maior de todos os agentes
envolvidos: consumidor,
indústria e cooperativas
recicladoras para que os
recicláveis sejam realmente
reciclados.

É claro que conceber a
embalagem com material
reciclável já é um primeiro
passo por parte dos
fabricantes, mas é preciso,
depois, fazer com que a

economia circular funcione
efetivamente. Desde manter
um portfólio de produtos feitos
com materiais reciclados, o
que comprova a logística
reversa eficaz da marca, até
a reinserção do material no
processo produtivo.

É preciso influir nos
próximos elos da cadeia, o que
inclui a própria
conscientização do
consumidor. Um caminho é
estimular a sociedade a
devolver essas embalagens,
como já ocorre em vários
países da Europa – em troca
de alguma recompensa
monetária.

Mas apenas isso também
não é suficiente. A
remuneração precisa andar
junto com a educação
ambiental. Hoje, apenas um
terço dos brasileiros sabe
descartar corretamente o lixo,
sendo necessário conhecer os
itens passíveis de reciclagem,
sua limpeza prévia e
separação adequada, para
que não haja contaminação
com resíduos orgânicos. Não
vamos melhorar se não

aprendermos e ensinarmos a
descartar.

Apesar de ainda haver
dúvidas sobre o que
é reciclável ou não, já
percebe-se uma mudança
comportamental dos
consumidores europeus
optarem por produtos com
embalagens recicladas e
recicláveis. O fortalecimento
do pilar educação é
fundamental para garantirmos
que um número maior de
insumo chegue a um elo
importantíssimo da cadeia: os
catadores e cooperativas. São
eles que geram renda com a
reciclagem e cujo trabalho é
fundamental para manter o
funcionamento da
engrenagem. As associações
de coleta seletiva hoje
representam um ativo para a
indústria, tanto nas cidades
que possuem a coleta pública
como naquelas que ainda não
a implementaram.

Graças ao suor desses
trabalhadores, as embalagens
retornam à indústria
beneficiadora para serem
recicladas. Nos últimos dois

anos, vimos aumentar o
trânsito   da    logística  re-
versa via processos
com tecnologia blockchain –
pois não basta transportar o
lixo para uma nova utilização,
é preciso certificar sua
origem e seu novo destino,
com a pesagem de quantidade
e emissão de documentos
confiáveis.

Se pode parecer
complicado criar soluções de
forma estruturante para
promover e garantir o reuso
dos resíduos, um primeiro
passo efetivo e seguro para
quebrar a inércia é migrar o
material com o qual é feita a
embalagem para soluções que
já ofereçam um alto índice de
reciclabilidade, como o papel.

Depois disso, é entender a
importância de ao menos uma
parte do portfólio de
embalagens das marcas terem
conteúdo reciclado. Isso força
a empresa a desenvolver
alternativas de implementar
processos de economia
circular, e como consequência
criar diferencial para a marca
ao atender aos anseios dos

consumidor final e do planeta.
Se todos fizerem sua parte,

os números da reciclagem no
Brasil irão subir e, em breve,
a expressão 3 sou reciclável3
será acompanhada e
fortalecida pelo 3 sou
reciclado3 . 

#reciclagem #ESG
#papelcartão #indústria
#papelecelulose

 

*Diego Gracia é gerente

de Estratégia e Marketing
da Ibema, fabricante de

papelcartão, que permeia a

sua atuação com base no
conceito de foco do cliente.

A empresa, fundada em

1955, é hoje um dos
players mais competitivos

da América Latina. 
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Na sexta-feira, 10 de

junho, o prefeito de Assis

José Fernandes se reuniu com

representantes das entidades

que confirmaram presença na

23ª Festa do Milho para

definir as ações do evento

que deve contar com cerca de

20 instituições.

“Graças a Deus choveu, o

clima está ajudando e teremos

muito milho verde para

fornecer às entidades

assistenciais do nosso

município. E com certeza será

a maior festa do milho de

todos os tempos”, espera o

prefeito.

A primeira-dama e

presidente do Fundo Social

de Solidariedade, Luciana

Barreto Fernandes, está

empolgada com a festa, pois

será a primeira vez que o

Fundo Social estará

A Prefeitura de Assis

informa que a partir de agora

todos os atendimentos

relacionados à iluminação

pública no município de

Assis serão realizados

diretamente com a

empresa Stylux Greentech,

vencedora da licitação de

Iluminação Pública.

Os munícipes deverão

entrar  em contato

diretamente com a empresa

Nesta segunda-feira, 13,

o prefeito José Fernandes

e a secretária da Saúde

Crist iani  Silvério,

receberam mais uma

ambulância para transporte

de usuários do Governo de

São Paulo com interversão

do Deputado Estadual

Dirceu Dalben.

Só neste ano foram três

ambulâncias e uma van

Foi assinado nesta

quarta-feira, dia 8, a

renovação do convênio

celebrado em 2017 com a

finalidade de custear o

serviço de link denominado

IntraGOV, o qual conecta o

Posto do Centro Judiciário

de Solução de Conflitos e

Cidadania (CEJUSC) à

rede do Poder Judiciário do

Estado de São Paulo.

Estiveram presentes no

O SEBRAE-SP está com inscrições abertas

para empreendedores interessados em

participar do programa Empretec na cidade de

Assis. A turma será entre os dias 25 a 30 de

julho e os participantes devem ter

disponibilidade para participar das atividades

em horário comercial, de segunda a sábado.

 Antes de realizar a inscrição, os

empreendedores passam por uma entrevista de

avaliação do comportamento empreendedor,

que será realizada entre os dias 20 a 24 de

junho. 

Para mais informações e inscrições

basta  acessar  o  l ink  ht tps : / /b i t . ly /

Empretec2022 ou pelos telefones (18)

3302-4406 e (18) 3302-4407. 

Definida data da Festa do Milho
Evento, que conta com apoio da Prefeitura de Assis, será de 30 de junho a 3 de julho com entrada franca na APRUMAR

participando com as vendas

dos quitutes de milho.

“Participar ativamente

dessa festa que ajuda tantas

entidades é maravilhoso.

Vamos trabalhar juntos com

a matéria-prima, que o

prefeito José Fernandes

plantou e está cuidando com

todo carinho para doar às

entidades poder preparar os

produtos de milho e suprir as

necessidades de cada uma

delas” destaca Luciana.

Esse ano o Fundo Social

irá vender os produtos de

milho e toda a arrecadação

será destinada para a compra

dos óculos das crianças que

realizaram a acuidade visual

da Rede Municipal de Ensino

dos 1º, 2º e 3º anos.

O vereador e ativista da

causa animal, Tenente

Gênova, diz que a Festa do

animais das famílias de baixa

renda do município” comenta

o vereador.

José Fernandes ressalta

que a festa tem diversos

objetivos, o principal deles é

despertar no ser humano o

espírito do voluntariado e o

amor ao próximo. Além de

valorizar as propriedades

nutricionais do milho, resgatar

a importância econômica e

social do alimento no Vale

Paranapanema e

proporcionar lazer e

entretenimento para a

população. Porque além da

diversificação de quitutes

confeccionados à base do

milho verde contará com

inúmeras atrações, que

incluem shows musicais,

apresentações artísticas e

parque de diversão.

(Assessoria PMA)

Milho se tornou um dos

eventos mais esperados no

ano e é fundamental para

ajudar as instituições sociais

de Assis.

“Os voluntários da causa

animal estarão trabalhando os

quatro dias de festa vendendo

os produtos de milho, e toda

a venda será revertida para

comprar ração e até mesmo

promover a castração de

PEDIDO DE TROCA DE LÂMPADAS

 Empresa Stylux passa a atender por telefone e whatsapp
Esta foi uma exigência contratual para que a própria empresa realizasse esse atendimento à população

pelos telefones (18) 2020

– 0986 e whatsapp (11)

94837 – 5590, das 8h às

12h e das 13h30 às 18h, de

segunda a sexta-feira.

De acordo com o

secretário Municipal de

Planejamento, Obras e

Serviços, esta foi uma

exigência contratual para

que a própria empresa

realizasse esse atendimento

à população.

“A Empresa Stylux está há

mais de 30 dias

trabalhando intensamente

na realização das trocas

das luminárias que estavam

queimadas no município

por LED, e agora os

munícipes terão ligação

direta com a empresa

através do Call Center, que

é um atendimento

especializado que já esta

sendo realizado pela

empresa” destaca Fábio.

A Prefeitura de Assis

deixa de atender as

solicitações pelo ZAP da

Prefeitura e via aplicativo,

ficando apenas a Central de

Atendimento da Stylux.

As formas de

solicitações são:

Telefone para ligação:

(18) 2020 – 0986;

Número do whatsapp:

(11) 94837 – 5590.

TRANSPORTE DE USUÁRIOS

AUDIÊNCIAS ONLINE

Saúde recebe mais uma ambulância
destinadas ao município,

renovando a frota e dando

mais conforto e segurança

aos usuários que fazem

tratamento em diferentes

cidades.

“Sempre buscamos

mecanismos para deixar

nossa frota de veículos da

Saúde em dia. São muitos

assisenses que fazem

diferentes tratamentos em

outras cidades e também

para nossa demanda local.

Veículos novos, além de

demandar menos gastos

com manutenção, dará mais

conforto para quem

precisar”,  comenta a

secretária da Saúde,

Cristiani Silvério.

“A nossa luta para

buscar recursos para Assis

é diária. Há poucos dias

apresentamos outros

veículos para nossa

população, e agora mais

este.

Tenho que agradecer ao

Deputado Dalben que

atendeu nossas ne-

cessidades. Nosso trabalho

é incansável e não vamos

parar por aí”, garante o

prefeito José Fernandes.

(Assessoria PMA)

Prefeitura e
Tribunal de Justiça
renovam convênio

SEBRAE AQUI

Últimas vagas para
programa de formação de
empreendedores no mundo
O EMPRETEC é um seminário intensivo criado pela

Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em
40 países e exclusivo do Sebrae no Brasil

Criado pela Organização das Nações

Unidas (ONU) e aplicado no Brasil pelo

SEBRAE, o Empretec é voltado para o

desenvolvimento do talento empreendedor por

meio da valorização das características

individuais e vivências práticas. O programa é

baseado em uma metodologia vivencial e

interativa e a imersão acontece ao longo de

seis dias. 

Amanda Laudácio, analista do SEBRAE e

gestora do projeto, completa: O participante

aprende mais do que técnicas de empreender.

Ele descobre seu perfil empreendedor, suas

habilidades desenvolvem suas capacidades,

despertando sua identidade empreendedora.

(Assessoria PMA)

gabinete do prefeito José

Fernandes, a juíza de Direito

da Vara da Família e das

Sucessões de Assis, Mônica

Tucunduva Spera Manfio e

Jacqueline Cristina

Pianoschi de Matos Bento,

gestora do Cejusc.

O secretário-adjunto de

Governo e Administração,

Adriano Romagnoli

explicou que esse link

contratado desde 2017

trata-se de um serviço

protegido de dados,

diferenciando-se da internet

comum.

“A Prefeitura de Assis faz

questão de apoiar os

trabalhos do Cejusc tendo

em vista, os relevantes

serviços que presta aos

nossos cidadãos e também

de outras cidades”

reafirmou José Fernandes.

(Assessoria PMA)

Assinatura permitirá

continuidade das audiências online
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MM ulher Moderna
DEFESA DO CONSUMIDOR

O Ipem-SP (Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de
São Paulo), autarquia do Governo
do Estado, vinculada à Secretaria
da Justiça, e órgão delegado do
Inmetro, que tem como objetivo
defender o consumidor, orienta
sobre o uso adequado da panela
de pressão para evitar acidentes
e como ficar atento na hora da
compra desse objeto comum e
muito presente no cotidiano da
sociedade, seja em residências,
instituições públicas ou privadas,
restaurantes, lanchonetes, entre
outros. Sua principal função é o
preparo de alimentos, por meio
de elevada pressão interna. 

Desde março de 2010, o
Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
passou a exigir a certificação, por
parte do fabricante, das panelas
de pressão, com a
obrigatoriedade do Selo de
Identificação da Conformidade, o
que assegura que o produto foi
fabricado observando os
requisitos mínimos de segurança.
Há quase dez anos, toda panela
de pressão produzida e
comercializada no país deve

Quando a maioria das pessoas passava a se acostumar com o
home-office, chegou a hora de voltar, parcialmente, ao escritório. O
modelo de trabalho híbrido se tornou realidade e parece agradar
funcionários e empresas. De acordo com uma pesquisa da Microsoft
sobre tendências no trabalho, em 2021, 57% dos trabalhadores
remotos consideraram migrar para o híbrido em todo o mundo. O
desafio agora é conseguir manter o foco e a produtividade com a
mudança de ambientes, mas algumas atitudes facilitam a transição.

Seja paciente: A realidade é que antes da pandemia, poucos
profissionais trabalhavam em empresas cuja cultura abarcava o
trabalho híbrido. Assim, grande parte do mercado ainda está se
acostumando com o formato, tanto empresas quanto colaboradores.
Todos estão passando pelo processo de aprendizado e adaptação,
ou seja, tenha paciência com os outros e consigo mesmo.

Crie uma rotina para os dois formatos: A rotina do trabalho
remoto é diferente daquela do escritório presencial. No trabalho
híbrido é preciso respeitar as particularidades de cada ambiente. Um
dia na empresa e outro em casa pode acabar bagunçando a rotina – e
com o tempo, gerando mais cansaço ao longo da semana. Por isso,
defina um cronograma para os dois formatos de trabalho, assim

Chegou a temporada de
baixas temperaturas, muitas
roupas para espantar o frio e
bastante preguiça para sair de
casa. Porém, alguns cuidados
devem ser intensificados nesta
época do ano e para fazer isso
de forma correta, é importante a
ajuda de profissionais
especializados.

A pele e os cabelos merecem
e devem ser tratados com
atenção. No inverno, a baixa
umidade do ar e as temperaturas
mais brandas, promovem a
diminuição da transpiração
corporal, fazendo com que a
pele fique mais seca.

A utilização da água quente
também contribui para esse
ressecamento e ao invés dos
cuidados diminuirem, eles
devem ser intensificados. A
dermatologista credenciada da
Paraná Clínicas, Alexandra
Goetze (CRM-33932/ RQE-
25537) destaca que atitudes
simples podem auxiliar para
amenizar alguns problemas mais
corriqueiros do inverno. “ A
temperatura mais fria e os
banhos mais quentes
predispõem a desidratação e
prurido (coceira) da pele.

Ipem-SP orienta sobre a compra
e uso da panela de pressão 

Toda panela de pressão produzida e comercializada no país deve contar com o Selo Inmetro,

o que assegura que o produto foi fabricado nos requisitos mínimos de segurança 

contar com o Selo Inmetro. 
“É importante o consumidor

ficar atento no momento da
compra da panela de pressão e
na que está em uso, evitando
acidentes ao observar
informações sobre o uso desse
objeto tão presente no dia a dia.
O Selo Inmetro indica que a
panela de pressão passou por
testes laboratoriais e nos ensaios
obteve adequado grau de
confiabilidade, em conformidade
com as normas técnicas
brasileiras. Se uma panela de
pressão não for produzida com
requisitos mínimos de segurança,
ela se transforma em um produto
perigoso”, informa o
superintendente do Ipem-SP,
Ricardo Camargo. 

Os fabricantes têm investido
em panelas cada vez mais seguras
com alumínio reforçado, tampa
externa, anel de silicone e válvulas
para controlar a pressão e diminuir
o perigo. Contudo, é essencial que
o consumidor esteja atento na hora
da compra.  

Ao adquirir o produto, é
importante que o consumidor
observe a presença do selo afixado

na panela e exija a nota fiscal. 
Ensaios laboratoriais e
cuidados especiais
com as válvulas 
Cerca de 30 requisitos

técnicos são observados nos
ensaios laboratoriais com
panelas de pressão. Testes de
resistência dos cabos, testes
hidrostáticos para medir a
resistência da panela, testes de
envelhecimento dos anéis de
vedação, testes de abertura das
válvulas, entre outros. 

Um dos fatores de risco é o
acúmulo de resíduos dentro da
válvula, que acaba entupindo, o
que impede a saída do ar, que

garante pressão e segurança ao
uso da panela.  ”A válvula tem a
validade de cinco anos e, após o
período, é importante que o
consumidor faça a substituição”,
afirma o técnico Bruno Santana,
da área de qualidade da AEM. 

Manutenção e bom
uso evitam acidentes 
É importante que o usuário

observe sempre o estado da
borracha, do pino da pressão e
da tampa da panela de pressão.
Além disso, ao fazer a higiene do
produto, observar se não há
rachaduras na borracha, se está
secando ou quebrando. Caso
necessário, faça a substituição

das partes que não estão
oferecendo segurança ao uso. É
válido destacar que o
consumidor deve priorizar a
escolha do produto com
capacidade a atender a demanda:
a panela de pressão cheia demais
pode entupir a válvula de
segurança, o que é muito
perigoso. 

Cuidados importantes sobre
o uso da panela de pressão 
- Leia o manual de instruções; 
- Mantenha sempre limpa a

válvula de segurança da panela
– aquela que chia – e
desobstruída; 

- Verifique se a válvula não
está deformada, decorrente de
algum impacto; 

- Substitua a válvula a cada
cinco anos – somente em
representantes autorizados; 

- Troque o anel de borracha
sempre que apresentar danos e
sinais de envelhecimento; 

- Mantenha, durante o
cozimento, o fundo da panela de
forma plana; 

- Se a panela ou a tampa está
danificada. Não a utilize devido
ao risco; 

- Não leve a panela debaixo
d’água. Pode ser perigoso; 

- Jamais levante a válvula com
a mão ou com qualquer objeto
para acelerar a saída da pressão.
A peça foi projetada para suportar
o nível de pressão do cozimento.
Quando a pessoa apressa essa
liberação, a válvula ou a borracha
podem não aguentar. E estourar.
É muito arriscado. 

- Nunca abra a panela sem que
todo ar tenha sido expelido. Caso
perceba que, no meio do
cozimento de algo, a panela pare
de funcionar, desligue o fogo
imediatamente.  

- Quando a panela pegar
pressão e começar a soltar vapor,
diminua a temperatura do fogo,
se a água no interior já está
fervendo a quantidade de fogo
não vai interferir no cozimento. 

 Quem desconfiar ou encontrar
irregularidades pode recorrer ao
serviço da Ouvidoria, pelo
telefone 0800 013 05 22, de
segunda a sexta, das 8h às 17h,
ou enviar e-mail para: 
o u v i d o r i a @ i p e m . s p .
gov.br. (Assessoria de Imprensa
do Ipem-SP)   

EM CASA OU NO ESCRITÓRIO

Como manter o foco no trabalho híbrido
conseguirá realizar todas as suas atividades – tanto em casa, como
na empresa.

De olho na produtividade: Uma reclamação comum de alguns
profissionais em home-office é que, em casa, é mais fácil perder o
foco. A iniciativa para conseguir manter a concentração e a
produtividade começa com definir um local tranquilo e livre de
distrações para trabalhar. Não importa se é a sala, o quarto, a cozinha,
mas tenha um ambiente preparado para manter o foco.

Pomodoro: Se focar nas tarefas está muito complicado, existem
técnicas como a “Pomodoro”, que consiste na utilização de um
cronômetro para dividir o trabalho em períodos de 25 minutos,
separados por breves intervalos, de 3 a 5 minutos. Vale a pena tentar
a metodologia e já existem diversos aplicativos que ajudam com a
técnica, como Pommo, Pomodoro Timer, Pomodoro & Tarefas.

Invista em ferramentas: Para cada tipo de trabalho existem
ferramentas apropriadas e no mundo corporativo não é diferente.
Desde um headset bluetooth com cancelamento de ruído ativo, que
permite andar pela casa ou pelo escritório e atender possíveis
chamadas mesmo longe do celular, até soluções para videoconferência
inteligentes. O mercado já oferece diversas soluções e com a

consolidação de modelos de trabalho flexíveis, contar com as
ferramentas corretas faz a diferença na produtividade. (Por: Vitória

Veiga, Gerente de Marketing da Unentel Distribuição)

HIDRATAÇÃO

Inverno requer cuidados com a pele e cabelos
Em ambos os casos a hidratação contínua é um grande diferencial

Banhos mornos e hidratação
após o banho são essenciais.
Além disso, é preciso manter a
hidratação de dentro para fora
e cuidar com a quantidade de
água ingerida e a qualidade dos
alimentos”, explica.

A doutora ainda dá outras
dicas para os cuidados:

Protetor Solar
O protetor solar deve ser

usado diariamente independente
da estação do ano. Os raios
ultravioletas estão presentes
mesmo em dias nublados e
chuvosos, além disso, eles devem
ser utilizados mesmo dentro de
casa, já que as luzes artificiais
podem também manchar a pele.

Óleos para banho
Com a chegada do frio, a

tendência é de que as pessoas
passem mais tempo embaixo do
chuveiro. Como o frio está mais
intenso, muitas pessoas optam
por usar óleos durante o banho.
Ele forma uma película e impede
a desidratação da pele, mas não
é hidratante. O ideal é usar
cremes hidratantes primeiro
(existem opções de banho) e
então, os óleos.

Cuidados com a pele oleosa
Pacientes com pele oleosa

devem ter cuidado na escolha
dos produtos, pois podem
intensificar a oleosidade ou
desencadear acne.

Já outro item que precisa de
atenção especial, são os cabelos,
afinal, quem não gosta de sentir
aquela água quentinha por todo
o corpo. Mas, assim como a pele,
a temperatura muito elevada
pode acarretar alguns
problemas. Tanto a cabelereira
da Rede Expert Beauty Center,
Lilian Oliveira, quanto a

dermatologista Alexandra
Goetze, alertam que é preciso
cuidar com a temperatura.
“Aquecer o banheiro pode ser
uma boa opção para esses dias
mais frios e assim, a temperatura
da água pode ficar mais morna e
evitar algumas situações tanto
de pele quanto de cabelo”,
destacou Alexandra.

Lilian ressaltou que a
hidratação é o grande tratamento
para o inverno, porque assim
como a pele, os cabelos também

precisam de recomposição de
vitaminas contínua. “ No
inverno as hidratações devem
seguir uma rotina, pois com o
uso frequente do secador,
retiramos a parte hídrica do
cabelo, por isso é fundamental
o uso de protetor térmico, como
o nome diz hidratação

oleoso e desidrata as pontas.
O ideal é que as hidratações
ocorram ao menos a cada 15
dias”, ressalta Lilian.

Assim como a
dermatologista, Lilian oferece
algumas dicas para manter os
cabelos saudáveis.

Cuidados com
a higienização
Apesar do frio rigoroso, não

deixe de higienizar os cabelos,
esse é um erro muito comum que
muitas pessoas cometem e faz
com que os poros do couro
cabeludo fiquem obstruídos,
acentuando a queda e
oleosidade.

Cabelos molhados não!
É importante evitar sair com

os cabelos molhados já que as
baixas temperaturas fazem com
que eles demorem a secar,
deixando o couro cabeludo
suscetível a caspas, seborreias

e até micoses. O ideal é sempre
secá-los antes de sair e usar os
protetores térmicos.

Uso de produtos com
protetor solar e cuidados
térmicos

Não é porque o sol não está
aparente que ele não está lá. O
uso dos produtos com
proteção solar deve continuar
mesmo no inverno. E vale
lembrar que os protetores
térmicos são os grandes aliados
dos cabelos saudáveis. Eles
garantem que as agressões do
uso frequente do secador,
chapinha, baby lis e outros
sejam amenizados.

Shampoo a seco ajuda,
mas não é a solução
Mesmo sendo o queridinho

do inverno, mas em excesso
pode acabar prejudicando por
apenas absorver a oleosidade.
Se não for lavado da forma
correta, a oleosidade continua
e pode ainda gerar mais danos
aos fios. É importante também
que ele não seja ut i l izado
todos  os  d ias ,  para  que o
couro cabeludo possa estar
mais limpo e respirar. Fonte:
Paraná  Cl ín icas  e  Exper t
Beauty Center.
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COPA ASSIS DE FUTSAL INFANTIL

Na noite de segunda-feira,
dia 14 de junho, o Ginásio da
EMEIF Maria José da Silva
Valverde esteve completamente
lotado para receber as finais da
categoria sub 10 A, da 34ª Copa
Assis de Futsal Infantil.

O primeiro confronto foi
entre as equipes da Prefeitura
e Secretaria de Esportes com o
Projeto Social PV48, contra a
Escola Flamengo Assis. O
Flamengo ficou com o 3º lugar
ao vencer o PV48 por 1 a 0. As
duas equipes receberam
premiação, com troféus e
medalhas.

Na grande final a
Academia de Futebol São
Caetano enfrentou a Escola
Moleque Travesso. São
Caetano venceu por 3 a 1 o
Moleque Travesso e sagrou-

O secretário e diretor de
Esportes de Assis, César
Nunes e Márcio Kanthack
participaram do congresso
técnico do 64º Jogos
Regionais da 7ª Região
esportiva do Estado São
Paulo no dia 9 de junho, no
anfiteatro da INOVA em
Presidente Prudente.

O Congresso Técnico
2022 estabeleceu novo
formato nas competições. Os
jogos serão divididos nas
Delegacias Regionais de
Esporte de Marília e
Presidente Prudente que
envolve 62 cidades

A Prefeitura de Cândido
Mota, através da Secretaria
Municipal de Esportes e
Turismo, informa que já
foram iniciadas, as aulas de
futebol de campo feminino
no município. As aulas
acontecem as terças e
quintas-feiras, das 16h30 às
18h, para todas as idades.
Nas quartas e sextas-feiras,
os treinos são para os
cândido-motenses que tem
de 10 a 13 anos, masculino

A equipe ‘Timbra-
zilianjiujitsu’, de Cândido
Mota, participou do 2° Torneio
Interno da equipe ‘Kings Jiu-
Jitsu’, que contou com a
participação de lutadores de
seis cidades. O destaque foi
para os atletas João Ricardo
Garcia, campeão faixa azul/
roxa até 75 quilos, e Lucas
Prado, o ‘Lucão’, campeão
absoluto marrom/preta.

O cândido-motense,
Anderson Tim, diretor regional
da ‘Kings Jiu-Jitsu’,
agradeceu o apoio pela
participação no evento. “Estou
imensamente feliz em poder

São Caetano Assis é campeão da categoria Sub10A
A equipe sagrou-se campeã ao vencer a Escola Moleque Travesso na final por 3 a 1 no placar

se campeão.
Ainda na noite bastante

festiva, houve a premiação do
campeão e vice, bem como a
entrega dos troféus de
artilheiro, goleiro menos
vazado e craque da categoria
sub 10 A.

A Escola Moleque Travesso
papou todos esses troféus,
sendo, Matheus dos Santos
Rocha - artilheiro com 16 gols,
Daniel Arruda de Figueiredo –
goleiro menos vazado e Vitor
de Campos Querino - craque
da categoria.

O Secretário de Esportes,
César Nunes fez a entrega das
premiações junto com os
professores das equipes. “O
que vale é a união, clima de paz
entre as torcidas e essa festa
com alegria e ginásio lotado.

Independente do resultado
parabenizo todos os clubes que
participaram, atletas e
professores pelo excelente
trabalho da base realizado na
cidade de Assis. Isso mostra
que nosso esporte vem
evoluindo a cada dia. É Assis
e o esporte em movimento”
enaltece.

César Nunes informa ainda
que outras categorias
continuam lutando para chegar
às finais na 34ª Copa Assis.
“Os jogos ocorrem as segundas
e quintas-feiras no Ginásio
Valverde, à partir das 19h com
as categorias sub 10B e sub 12
A e B e no Ginásio da Maximus
Esportes, às sextas-feiras a
partir das 19h30 com a
categoria sub 08 A e B” finaliza.
(Assessoria PMA)

64º JOGOS REGIONAIS

Congresso técnico define novo
formato das competições

ESPORTE CÂNDIDO MOTA

Assis confirma participação em 23 modalidades esportivas

participantes.
A previsão dos jogos é de

24 de junho a 04 de setembro,
nos finais de semana, com
locais e horários a definir.
Classificam para os Jogos
Abertos os campeões e vice
de cada modalidade.

A cidade de Assis
confirmou a participação nas
modalidades da categoria sub
21 (Futsal M, Tênis de Campo
M, Vôlei M/F e Xadrez M/F)
e na categoria livre (Atletismo
M/F, Basquetebol M/F, Bocha
M, Capoeira M/F, Ciclismo M/
F, Damas M/F, Futsal F,
Ginastica Rítmica, Handebol

M/F, Judô M/F, Karatê M/F,
Natação M/F, Tênis Mesa M/
F, Vôlei Praia M/F), sendo o
Futebol de Campo M,
categoria Sub 20, já
estabelecido em todos os jogos
da Secretaria do Estado São
Paulo.

De acordo com o
Secretário de Esportes esse
formato será desafiador e uma
experiência nova para todos
os municípios. “Estamos
aguardando a tabela dos jogos
para nos programarmos.
Provavelmente Assis será
sede em algumas modalidades
e os nossos atletas e

instrutores/professores, estão
bem ansiosos para essa
retomada pós-pandemia” cita

o secretário.
As informações do 64º

Jogos Regionais serão

divulgadas em breve no

site www.eventosmontana.

com.br.

ESPORTE DE CÂNDIDO MOTA

Aulas de futebol de campo
feminino já começaram

10 a 13 anos. Nas quartas
e sextas-feiras, das 15h às
16h30 para o masculino de
14 e 15 anos, e das 16h30
às 18h, para o masculino de
16 a 20 anos.

Os treinamentos
acontecem no estádio
municipal ‘Benedito Pires’,
com o professor Luiz
Ramos.

Segundo o secretário
municipal de Esportes e
Turismo, David de Oliveira

Júnior, o ‘Juninho Leiteiro’,
o município também oferece
as aulas de futebol de salão,
masculino e feminino, para
cândido-motenses de 7 a 20
anos, e vôlei adaptado, a
partir dos 50 anos, com o
professor Cassiano, e as
aulas da escolinha de vôlei
masculino e feminino, para
jovens dos 13 a 18 anos,
com professor Nenzico
Fernandes.

O secretário informa que

as crianças e jovens
interessados em participar
das escolinhas do município,
podem entrar em contato
com a secretaria pelo
telefone (18) 3341-6222, ou
na rua Pedro Machado de
Lima, 82, na vila Garrido. O
atendimento é das 8h às
11h30 e das 13h às 17h, de
segunda a sexta-feira.
Podem ainda comparecer
nos horários e locais das
escolinhas.

e feminino, das 8h às 9h30.
Nas terças e quintas-

feiras, das 15h às 16h30, o
treino é para o masculino, de

Lutadores se destacam em torneio de Jiu-Jitsu
levar nossos alunos pra lutar
novamente. Procuramos
promover saúde física e mental
em momentos tão difíceis que
passamos nos últimos anos.
Agradeço a Deus
primeiramente, a Secretaria
Municipal de Esportes e
Turismo de Cândido, por todo
apoio pelo transporte e
suporte que nos oferecem.
Obrigado as pessoas que
apoiam qualquer tipo de
esportes, e obrigado a O
Diário do Vale, que incentiva
a prática do esporte em toda
região”, disse o professor
Anderson Tim.

JORNAL

Fones

Site:
www.jornal

vozdaterra.com.br

Email:

adm.vozdaterra@
gmail.com

VOZ DA TERRA
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OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI 

A Entrevias Concessionária
de Rodovias, que integra o
Programa de Concessões
Rodoviárias do Estado de São
Paulo, estima um aumento de
6,98% no tráfego durante o
feriado prolongado de Corpus
Christi, ao longo dos 570
quilômetros de rodovias sob
concessão da empresa,
considerando os trechos na
região de Ribeirão Preto e
Marília. 

Com foco na segurança de
usuários e fluidez no trânsito, a
partir da meia-noite de quarta-
feira, 15, a Concessionária inicia
a “Operação Corpus Christi”, que
se estende até a meia-noite de
domingo, 19. Por esta razão,
manterá todo o efetivo
operacional empenhado,

Fluxo de veículos intensifica
durante feriado prolongado

Concessionária manterá todo o efetivo
operacional empenhado, garantindo

agilidade nos atendimentos aos
usuários e intensificará o

monitoramento das rodovias 

garantindo agilidade nos
atendimentos aos usuários e
intensificará o monitoramento
das rodovias a partir do trabalho
do Centro de Controle
Operacional (CCO). É a partir do
CCO que recursos operacionais
são acionados para os mais
diferentes tipos de ocorrências -
de suporte e emergências a
pedidos de informações que
chegam de usuários em
rodovia. A cada três quilômetros,
em média, há um equipamento
instalado que capta as imagens e
usa a tecnologia chamada de
Sistema de Detecção Automática
de Incidentes (DAI). Esse
diferencial auxilia os operadores
do CCO e reduz dúvidas quanto
à importância da ocorrência. 

A estimativa para as rodovias

na região de Ribeirão Preto (SP-
330; SP-322; SP-328 e SP-351)
é de um fluxo total de 415.139
mil veículos de quarta a
domingo, com movimento
acentuado na quarta-feira, com
a previsão de um VDM (Volume
Diário Médio) de 84.397 mil
veículos, um aumento de
aproximadamente 21,63% se
comparado a dias normais, e de
19,41% no domingo, dia que
marca o retorno do feriadão. 

Já para o trecho sul, de
Marília a Florínea (SP-333; SP-
294 e SP-266), a projeção é de
141.511 mil veículos de quarta a
domingo, com maior registro de
tráfego previsto também para a
quarta-feira, quando deve ocorrer
um aumento de 24,21% (26.227
mil veículos) se comparado a dias

normais e de 5.14% para o
domingo (23.379). 

Para quem vai viajar, a
Entrevias recomenda que se
evite os horários de pico e que
os motoristas priorizem a saída

na quarta-feira pela manhã ou
na quinta-feira à tarde, além do
retorno no domingo pela
manhã. 

A programação de serviços
de Conservação e outras

intervenções de obras que não
sejam emergenciais serão
interrompidas na quarta-feira, a
partir das 14h, e retomadas
normalmente na segunda-
feira.  

Emergência e recursos
operacionais 

Em casos de emergência, os
usuários das rodovias podem
entrar em contato com a
Entrevias por meio do número
0800 3000 333, ou através da
rede Wi-fi Entrevias SOS.
Também pode solicitar apoio
por meio dos terminais de
autoatendimento em uma das 17
bases operacionais SAUs ao
longo do trecho. Equipes de
inspeção de tráfego também
percorrem as rodovias atentas
às ocorrências. 

TURISMO

No mês de março de 2022
Paraguaçu Paulista renovou
sua participação no Mapa do
Turismo Brasileiro. O
departamento de Turismo e
Cultura cumpriu todas as
demandas para a participação
no Mapa do Turismo
Brasileiro.

O diretor de Turismo,
Rubens Aleixo destaca que
“para compor o Mapa, os
estados e municípios
precisam atender a alguns
requisitos, critérios,
compromissos e
recomendações estabelecidos

Para comemorar o dia mundial do Fusca, em 18 de junho
(sábado), a partir das 14h, o Marília Shopping recebe edição
especial do encontro de carros. Encontro é gratuito e visa agitar
o cenário antigomobilista mariliense. Promovido pelo Fusca
Clube de Marília, encontro é destinado a familiares, amigos e
admiradores dessas raridades que marcaram uma época, para
uma troca de experiências. 

E, para quem deseja apreciar e conferir cada detalhe desse
simpático automóvel, o empreendimento recebe exposição até
o dia 22 de junho. Entre as relíquias apresentadas estão Fuscas
clássicos de colecionadores da cidade. 

Fundado em 2005, o Fusca Clube de Marília tem a proposta
de reunir grupos de amigos e proprietários de veículos da marca
e outros carros antigos para participar de encontros, exposições
e passeios com a família.

Com o passar do tempo, o Clube se tornou conhecido e hoje
os membros participam de encontros realizados em todo o
Estado de São Paulo. Informações sobre como se associar ou
para conhecer mais a respeito, podem ser obtidas pelos
endereços: www.facebook.com/fuscaclubemarilia e https://
instagram.com/fusca_clube_mariliasp

 Serviço
Encontro de Fuscas
Quando: 18 de junho
Horário: A partir das 14h
Local: Estacionamento do Marília Shopping

Nesse mês, a Secretaria
Municipal de Assistência
Social de Cândido Mota, por
meio dos serviços
socioassistenciais da rede
direta e indireta, promoveu
ações para a reflexão sobre o
dia 12 de junho, considerado
o Dia Nacional e Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil.

Na agenda de atividades, a
entidade Associação Metodista
de Ação Social (AMAS)
realizou no dia 6, uma breve
explanação sobre os direitos
humanos de crianças e
adolescentes na Câmara
Municipal de Vereadores, por
meio da apresentação do

Paraguaçu renova a sua participação
no Mapa do Turismo Brasileiro

pelo Ministério do Turismo,
como a obrigatoriedade de a
cidade possuir um Conselho

Municipal de Turismo,
atuante e eficiente”, e
enalteceu o trabalho do

turismólogo João Paulo
Giannasi Scala que é titular no
Programa de Regionalização
e sua suplente a colaboradora
Érika Caum.

O Mapa é um dos
principais instrumentos de
orientação para atuação do
Sistema Nacional de Turismo,
pois retrata o potencial
turístico do Brasil e norteia as
ações do Ministério para
investir na melhoria da
infraestrutura dos municípios,
campanhas publicitárias de
promoção dos destinos,
qualificação profissional e

outras ações.
Outro critério importante

é participar do Programa de
Regionalização que é um dos
princípios da Política
Nacional de Turismo.

Paraguaçu Paulista
juntamente com Tupã,
Pedrinhas Paulista, Lucélia e
Bastos (os municípios que
conseguiram atender as
exigências do Ministério)
fazem parte da Região
Turística Circuito das Nações,
e tem a responsabilidade de
atuar na região com foco na
qualidade, roteiros,

desenvolvimento e melhorias
dos serviços prestados. Esse
programa trabalha sob a
perspectiva de que o trabalho
regionalizado permite ganhos,
não só para o município que
recebe o turista, mas para toda
a região.

Paraguaçu, que já é uma
Estâncias Turística, tem o
compromisso de se manter
nesse patamar, no qual muitas
cidades do estado vêm se
esforçando muito para
conseguir e a regionalização é
de suma importância para a
continuidade desse trabalho.

FUSCA CLUBE DE MARÍLIA

“ASSISTÊNCIA SOCIAL”

Encontro de carros comemora dia mundial do Fusca
Participação: Gratuita
Exposição Fuscas
Quando: Até 22 de junho
Local: Próximo às escadas rolantes do Marília Shopping
Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h
Domingo e feriado das 13h às 19h
Visitação: Gratuita
História do Fusca
Em 22 de junho de 1934, data em que é celebrado o dia mundial

do Fusca, o engenheiro Ferdinand Porsche e a Associação
Nacional da Indústria Automobilística alemã assinaram o contrato
para o desenvolvimento do projeto de fabricação do
“Volkswagen” (carro do povo, em alemão), apelidado no Brasil
de Fusca, que viria a ser o carro mais vendido da história.

Ele chegou ao Brasil em 1950, depois de 11 anos de sucesso
na Europa. O visual ‘redondinho’ criou um contraste com os
grandes carros americanos vendidos no país na época e foi
conquistando o coração dos motoristas brasileiros. Com motor
refrigerado a ar, manutenção barata e resistência mecânica
fora do comum, o modelo se incorporou ao cotidiano das ruas
até começar e ser montado aqui em 1953, ainda com peças
importadas.

A produção nacional, em 1959, marcou a estreia da primeira
fábrica da Volkswagen fora da Alemanha, em São Bernardo
do Campo.  E assim foi até 1986, quando a trajetória do Fusca
foi interrompida após mais de 3 milhões de unidades fabricadas.

Com o incentivo aos carros populares, voltou a ser montado
em 1993 e saiu de linha definitivamente no Brasil em 1996,
contabilizando 3,2 milhões de unidades fabricadas.  No mundo,
o último Fusca saiu da linha de montagem no México, em
julho de 2003.

Cândido Mota tem ações
de combate ao trabalho infantil

Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS),
concedeu entrevista sobre a
temática do trabalho infantil,
realizando o resgate histórico
das formas de trabalho e
desmistificando os prejuízos
para o desenvolvimento
integral da criança e do
adolescente.

Já no dia 9, a assistente
social e coordenadora do
CREAS, Michelle Leite,
conduziu uma fala com os
responsáveis das crianças e
adolescentes atendidas pelo
Centro Vocacional ‘Frei
Paulino’, sendo entregues
cartilhas que versam sobre o

tema, bem como foi exposto
de forma breve o trabalho
desenvolvido pelo CREAS no
âmbito da violação dos
direitos.

Ainda durante esse mês, as
visitadoras do Programa
‘Criança Feliz’, sob
coordenação da psicóloga
Renata Quiezi, e supervisão da
assistente social Vânia Pereira,
realizou a confecção de
cataventos com as famílias
atendidas pelo referido
programa, bem como explicou
do que se tratava o trabalho
infantil e os mitos e as
diferenças entre este e a
colaboração com os afazeres

domésticos. O catavento é o
símbolo da luta contra o
trabalho infantil e as cinco
pontas representam os cinco
continentes.

Para a secretária de
Assistência Social do
município, Erika Caron, o
papel da Política de Assistência
Social é acolher, prevenir e
proteger, mas é fundamental o
envolvimento de toda a
sociedade para a efetivação
dos direitos humanos de
crianças e adolescentes, assim
como os demais órgãos do
Sistema de Garantia de
Direitos. (Assessoria de

Comunicação PMCM)

grupo de ballet.
No dia 7, a psicóloga

Jaqueline Camargo Brisola,
representando o Centro de
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AMIGO PET
RECEITA

Se você é aquele tipo de pessoa que morre de preguiça
de fazer pão por causa da etapa da sova, então essa
receita de pão de milho de liquidificador que não precisa
sovar é para você! Muito fácil de ser feito, ele tem uma
massa fofinha e muito saborosa.

O segredo está nos ingredientes de qualidade que
integram a receita e a parte de descanso da massa, que
ajuda a fermentar e deixar o pão com aquela textura
perfeita! Aqui, a dica é bater muito bem a massa para
que não fique muitas casquinhas de milho – mas se você
gosta, então pode deixar.

Para dar o formato perfeito e distribuir bem a massa,
a dica é usar aquelas formas de bolo inglês e untar bastante
com óleo ou margarina e polvilhar um pouquinho de farinha
ou fubá para dar aquele toque final incrível. Então, que
tal conferir o modo de preparo completo e fazer essa
delícia aí na sua casa?

Ingredientes

· 2 ovos
· 1/2 xícara de chá de óleo
· 300 ml leite morno
· 1 colher de sopa de açúcar
· 1 colher de chá de sal
· 1 lata de milho verde
· 10 g fermento biológico seco
· 4 xícaras de chá de farinha trigo

Modo de preparo:

· 1. Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo,
o leite, o açúcar, o sal, o milho escorrido e bata até ficar
homogêneo.

· 2. Transfira para uma vasilha, adicione o fermento
e misture bem.

· 3. Acrescente a farinha peneirada e misture até
obter uma massa lisa e homogênea.

· 4. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês
untada e enfarinhada e cubra com plástico filme.

· 5. Deixe a massa descansar em um local quentinho
e escuro por uma hora, retire o plástico filme e leve para
assar em forno preaquecido a 200 °C por quarenta
minutos.

· Deixe esfriar, desenforme e sirva em seguida.
(Fonte: Receitinhas.com.br)

As baixas temperaturas
demandam cuidados
redobrados para manter a
qualidade de vida dos pets.
Uma das preocupações dos
tutores é com a alimentação
dos bichinhos durante a
estação mais fria do ano.
Afinal, os animais de
estimação precisam mesmo
se alimentar com mais
frequência no inverno.

A alimentação é a principal
fonte de energia dos pets e
eles normalmente sentem mais
fome no frio, pois necessitam
de mais energia para manter
a temperatura corporal
estável. No caso do Brasil,
por ser um país tropical, o
inverno é ameno, não é tão
intenso, e aplicar grande
quantidade de comida pode
causar sobrepeso e quadro de
obesidade nos bichinhos.

O médico veterinário
Flavio Silva explica que
normalmente os animais
passam a maior parte do
tempo dentro de casa e usam
roupinhas, aquecendo o
corpo. Também ressalta que

Pão de milho de
liquidificador 

Cuidados com a alimentação
dos pets durante o inverno

De acordo com o especialista, não é necessário fornecer
quantidade de alimento acima do normal aos animais de

estimação em dias de temperaturas mais frias.

cães e gatos são animais
homeotérmicos, ou seja,
conseguem manter as
temperaturas em um nível
constante, favorecendo o
metabolismo mesmo com
oscilações térmicas.

“São diferentes de animais
de sangue frio, que têm a
temperatura do sangue
variável de acordo com o
meio ambiente, a exemplo
dos répteis”, continua.

Por este motivo, não é
adequado administrar uma
grande quantidade de
alimentos para os animais
durante o inverno. “Como

não há aumento no gasto
energético, não tem motivo
para repor a energia deles
com mais calorias.”

O veterinário recomenda
atenção com a hidratação
dos bichinhos durante o
inverno e ressalta a
importância da alimentação
saudável para manter a
qualidade de vida deles e
evitar o sobrepeso.

“Em regiões onde o
inverno é mais seco, é
recomendável deixar água
fresca sempre disponível em
lugares de fácil acesso. Um
alimento super premium de

alta qualidade também é
indicado, pois contém
aminoácidos, minerais e
gorduras de alta qualidade,
que ajudam a manter a pele
mais saudável e a evitar o
ressecamento”, comenta.

Além dos cuidados com
alimentação e hidratação, é
importante manter os
bichinhos dentro de casa nos
dias mais frios. O médico
veterinário dá dicas para
escolher as roupinhas,
visando manter o conforto
dos pets.

“O tutor deve priorizar
roupas que realmente
aqueçam e tragam conforto
aos pets e evitar que escolhas
com base na estética causem
desconforto e até mesmo,
alergias. É preciso prestar
atenção se as roupinhas estão
no tamanho correto e se não
geram algum tipo de alergia.
Para isso, vale observar
sempre se não há sintomas
como espirros, coceiras ou
manchas vermelhas no
corpo”, finaliza.

(G1 Sorocaba e Jundiaí)
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ECONOMIA

O governador Rodrigo Garcia
lançou nesta terça-feira, dia 14, o
maior programa de tratamento
avançado contra o câncer da América
Latina. A terapia celular inovadora
já se mostrou altamente eficaz no
tratamento de alguns tipos de câncer
de sangue, como linfoma e leucemia
linfoide aguda. No Brasil, o estudo
vem sendo desenvolvido em
parceria entre Instituto Butantan,
USP e Hemocentro de Ribeirão
Preto.

“O estado que foi o inovador
na vacina cont inuará  sendo
inovador agora no combate ao
câncer. Estou muito feliz de poder,
nesse momento, governar São
Paulo, onde a gente apresenta
resultado da ciência, da pesquisa,
do desenvolvimento e do esforço
de todos aqui de São Paulo”, disse
Rodrigo.

O programa está  sob
supervisão da Secretar ia  de
Ciência ,  Pesquisa  e
Desenvolvimento em Saúde do
Estado. Dois novos centros de
saúde, um na capital paulista e um
em Ribeirão Preto, vão produzir a
terapia celular CAR-T (receptor
quimérico de ant ígeno,  em
tradução livre da sigla em inglês),
que ut i l iza  células  T para
combater o câncer de sangue. A
capacidade inicial de tratamento é

O Senado aprovou nesta segunda-feira (13) o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 18/2022, que limita a aplicação de alíquota do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre
combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte
coletivo. Segundo a proposta, esses produtos seriam classificados
como essenciais e indispensáveis, levando à fixação da alíquota do
ICMS em um patamar máximo de 17%, inferior à praticada pelos estados
atualmente. O texto também prevê a compensação da União às perdas
de receita dos estados.

O objetivo do projeto é provocar a redução no valor dos
combustíveis na bomba, aliviando o gasto do consumidor com
gasolina, que supera os R$ 7 o litro no país, e com o diesel,
beneficiando também caminhoneiros e transportadores. O PLP também
busca reduzir o valor do gás de cozinha e da conta de luz.

Foram 65 votos a favor e 12 contrários. O projeto volta para a
Câmara para nova análise após as emendas inseridas no texto. Para o
relator do projeto no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), o PLP é
“um passo importantíssimo para derrubar a inflação”, além de segurar
os preços nas contas de luz e nos postos de combustível. Ele também
afirmou que o Congresso “faz história” ao incluir esses setores entre
os considerados essenciais.

“Participei da Constituinte de 1988, lá a gente dizia que a
essencialidade dos produtos tinha que ser definida por lei
complementar. E se passaram mais de 30 anos e o Congresso, em
nenhum momento, definiu a essencialidade dos produtos. Portanto,
esse é um passo importante, estamos fazendo história”, disse o
senador.

Bezerra leu seu relatório em plenário na semana passada e hoje se
ateve às emendas recebidas pelo projeto. Foram 77 no total e Bezerra
acolheu quatro integralmente e nove parcialmente.

Emendas
Uma das emendas acatadas repõe perdas de arrecadação do Fundo

de Manutenção da Educação Básica (Fundeb) e de ações de serviços
de saúde. Ambos setores têm receitas vinculadas à arrecadação com
o ICMS. O relator incluiu um trecho que prevê a manutenção das
vinculações à saúde e educação básica, mas de forma proporcional à

Senado aprova projeto que limita
ICMS dos combustíveis

Projeto retorna à Câmara para nova análise dos deputados

dedução dos contratos de dívida dos Estados com a União.
Bezerra também incluiu no texto um dispositivo para conferir

segurança jurídica aos gestores estaduais. Assim, eles poderão reduzir
a arrecadação do ICMS sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). De acordo com o
regramento, um ente federativo não pode abrir mão de uma receita
sem indicar uma nova fonte de arrecadação para compensar.

Após a aprovação do texto-base, os senadores aprovaram um
destaque - os demais foram rejeitados. O destaque aprovado prevê
que, se os estados e municípios perderem recursos em função da lei,
a União vai compensá-los para que os atuais níveis do Fundeb sejam
mantidos.

Senadores
O PLP não foi unânime no plenário. Alguns senadores se colocaram

contrários ao projeto. Para Zenaide Maia (Pros-RN), o projeto não
ataca o principal causador do aumento dos combustíveis, que é a
atual política de preços da Petrobras, vinculada ao preço internacional
do barril de petróleo e o valor do dólar.

“Esse PL não tem nada a ver. E, ainda, sem a garantia de que vai
ter redução dos preços na bomba de combustível, a gente sabe que
depende do dólar, e a certeza de que a Petrobras, assim que for
aprovado isso aqui, vai recompor os preços, porque já faz mais de 20
dias que não dava aumento”.

Carlos Portinho (PL-RJ), novo líder do governo no Senado,
defendeu o projeto e pediu a participação dos estados no esforço de
reduzir o preço do combustível para a população. Segundo ele, o
governo tem contribuído ao abrir mão de impostos federais sobre o
combustível para reduzir o impacto da inflação explicada, segundo
ele, pela guerra na Ucrânia, dentre outras variáveis internacionais.

“Temos que cortar os impostos, assim como diversas nações no
mundo, neste momento de emergência internacional, estão fazendo.
É o que temos para hoje”, disse. “Agora é hora dos governos: é hora
do Governo Federal, que põe na mesa, e é hora desse sacrifício dos
governos estaduais”.

Relatório
Na semana passada, ao apresentar o relatório à imprensa,

Bezerra afirmou que, se aprovado, o PLP poderia derrubar em R$
1,65 o preço da gasolina e em R$ 0,76 o preço do diesel. No entanto,
destacou que os preços poderiam apenas “não subir muito mais”,
a depender do cenário internacional, que influencia no preço do
barril de petróleo e na valorização do dólar frente ao real.

“Não estamos tabelando preço. Tem uma guerra na Ucrânia, a
Rússia é responsável por 25% da produção de diesel no mundo,
os preços estão tensionados. É evidente que pode haver elevação
de preços. Mas, mesmo que haja, isso vai ajudar a não subir muito
mais do que subiria”, disse, na ocasião.

Já existe um projeto, aprovado no Senado em março, que
pretende reduzir o valor dos combustíveis. O Projeto de Lei 1.472/
2021 propõe a mudança a forma de cálculo do preço dos
combustíveis, além de criar uma Conta de Estabilização, para
garantir a previsibilidade nos preços ao consumidor. O projeto,
considerado uma das prioridades do Senado no início deste ano,
atualmente está parado na Câmara dos Deputados, sem previsão
de votação. (Fonte: Agência Brasil)
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Retorno do bonde Bela Vista, petição dos moradores:
Continuação
“Exmº. Sr. Gianfrancesco Guarnieri
DD. Secretário Municipal da Cultura de São Paulo.
Os abaixo-assinados, entidades representativas de
moradores.
2 - Como é de seu conhecimento, muitas cidades
brasileiras ainda mantêm linha de bonde em
circulação, não só como preservação de seus
valores culturais, mas também como meio de
transporte barato e pitoresco;
3 - A tradição dos bondinhos é mantida na Europa
e quase todas as capitais e cidades importantes os
conservam, complementando e convivendo com os
transportes individuais, coletivos e de massa, ao
lado, portanto, de automóveis, ônibus, metrô e
trens;
4 - A mesma frustração de são Paulo, por “ter
perdido o bonde”, há também em algumas outras
cidades brasileiras, como acontece com Santos,
que, felizmente, o Prefeito daquela cidade anunciou
recentemente sua intenção do fazer voltar a
circulação do bondinho.

Iniciativa faz parte de um acordo de cooperação entre o
Instituto Butantan, ligado ao Governo de São Paulo,

a USP e o Hemocentro de Ribeirão Preto

de até 300 pacientes por ano.
A iniciativa faz parte de um

acordo de cooperação entre o
Instituto Butantan, ligado ao
Governo de São Paulo, a USP e o
Hemocentro de Ribeirão Preto.
Embora já seja aplicada em alguns
países, a terapia celular tem como
maior obstáculo o custo elevado,
que pode chegar a US$ 500 mil por
aplicação em cada paciente.

As unidades de São Paulo
(Nucel) e de Ribeirão Preto (Nutera)
vão contar com estruturas que
permitirão que os principais
processos da nova tecnologia –
produção, desenvolvimento,
armazenamento e aplicação da
terapia celular – sejam efetuados em
solo paulista. O objetivo é reduzir
ao máximo o custo em larga escala

da terapia e fazer com que ela chegue
ao SUS.

As instalações incluem
laboratórios de controle de
qualidade, salas de criopreservação,
salas de produção de vírus, salas
limpas de produção de células
CAR-T, salas de preparo de meios
e soluções e áreas destinadas ao
armazenamento do produto final e
dos insumos em tanques
criogênicos.

A terapia celular CAR-T foi
desenvolvida no Centro de Terapia
Celular da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da USP. O
primeiro voluntário, que recebeu o
tratamento experimental há dois
anos, alcançou a remissão total de
um linfoma em estágio terminal.
Outros pacientes que optaram pelo

tratamento também tiveram
remissão.

“Trata-se de uma terapia
revolucionária e individualizada, que
usa as células de defesa do próprio
paciente para combater o câncer.
Com esse novo programa, São
Paulo reforça seu pioneirismo na
pesquisa e na oferta de tratamentos
inovadores, de altíssima
complexidade, aos brasileiros”,
afirmou o secretário de Ciência,
Pesquisa e Desenvolvimento em
Saúde, David Uip.

Car-T Cell: o que é
A terapia tem como base os

linfócitos T, células de defesa do
corpo que são isoladas e
reprogramadas para identificar e
combater o câncer e acontece em
etapas:

· coleta de sangue do
paciente; isolamento dos linfócitos
T da amostra; ativação e
multiplicação dos linfócitos T em
laboratório; criação das células
CAR-T por meio do contato entre
os linfócitos e um vetor viral
inofensivo ao organismo que
identifica receptor de células
cancerígenas; congelamento e
controle de qualidade das células
CAR-T

· aplicação das células por
meio de transfusão de sangue.  (Do
Portal do Governo)


