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Conheça a história do panetone!

Quando pensamos em
Natal, é impossível não
lembrar do sabor indescritível de panetone, não
é? É no fim do ano em
que as prateleiras dos supermercados ganham uma
diversidade de panetones
e chocotones, deixando os
brasileiros na dúvida de
qual comprar. Esses pães,
sejam com frutas cristalizadas, chocolate ou outros

recheios, fazem parte da
tradição da noite de Natal
de muitas famílias. Mas
você sabe como eles surgiram? Não há nada documentado sobre a verdadeira história do surgimento
do panetone, mas há uma
lenda bastante conhecida
e divulgada. Essa história
diz que esse doce e sobremesa típico de fim de ano
surgiu em Milão, na Itália,

e foi resultado de um erro
de um padeiro.
Pão de Toni
A história que é circulada sobre o surgimento do
panetone diz que o padeiro italiano chamado Toni
cometeu um erro enquanto
trabalhava exaustivamente
na véspera de Natal. Como
fazia uma torta e uma fornada de pães ao mesmo
tempo, colocou as frutas

Aparecida se prepara
para possível epidemia
de dengue em 2021

A Análise de Densidade
Larvária (ADL) realizada
pela Prefeitura de Aparecida, por meio da Vigilância Epidemiológica, da
Secretaria de Saúde, em
parceria com a SUCEN
de Taubaté durante o mês
de outubro lança um alerta para a infestação de
larvas do mosquito Aedes
aegypti em toda a cidade,
em especial nos bairros de
São Geraldo e Santa Rita.
No geral, a ADL foi de 3,4
pontos no IB (Índice Breteau), o que indica possibilidade de epidemia.
O índice normal ou de

tranqüilidade deve ser entre 0 e 1, acima do nível de
1,5 há risco de epidemia e
como Aparecida registrou
índice de 3,4, o município está a caminho de uma
epidemia no início do ano.
A Secretaria de Saúde de
Aparecida reforça, junto à
população, a necessidade
de conscientização, já que
cabe às famílias o combate
aos criadouros do mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika e
chikungunya. Para isso é
preciso manter os imóveis
e quintais sempre limpos
e sem possíveis focos do

mosquito, além de autorizar a entrada dos agentes
de endemias nas residências para controle e verificação.
Durante a ADL do mês de
outubro foram coletadas
amostras em imóveis escolhidos aleatoriamente
em todas as regiões da cidade.
Foram vistoriados 178
quarteirões. E verificou-se que houve aumento o
número de larvas do mosquito nos bairros de São
Geraldo e Santa Rita.
Fonte: Prefeitura de Aparecida

que eram para a torta na
massa de pão.
Para tentar consertar, dizem que ele acrescentou
mais alguns ingredientes.
O que era para ser um
desastre virou em uma
delícia tradicional do Natal! Por ter sido criado
por Toni, a receita ficou
conhecida como “Pão de
Toni”. Hoje em dia, comprar panetone no atacado
no período de Natal é algo
comum. Assim como diversos itens de mercearia
que não podem faltar para
fazer a ceia de Natal, o panetone é indispensável na
lista de compras!
Como o panetone chegou
ao Brasil? Seja verdadeira ou não, essa história do
panetone é surpreendente,
não é? Mas surge uma dúvida: se foi criado na Itália, quando e como chegou

ao Brasil? As lendas dizem
que o pão doce chegou no
nosso país com a vinda
dos imigrantes italianos.
As colônias italianas começaram a passar a tradição para os brasileiros.
Vale ressaltar que não há
comprovação história sobre o surgimento.
Panetone faz parte da tradição
Independente se este foi
o verdadeiro surgimento ou não, uma coisa não
temos dúvida: panetone
e chocotone fazem parte
da tradição natalina. Eles
estão presentes nas cestas
de natal, são presentes comuns nesta época do ano
e deixam a noite de Natal
mais saborosa!
Atualmente, existem diversas marcas e tipos,
como o panetone bauducco atacado, paneto-

ne tommy, entre outros
fabricantes. Ao longo do
tempo, as empresas vêm
lançando outros recheios.
Panetone trufado, doce de
leite, goiabada, creme de
avelã são apenas algumas.
Você também encontra panetones salgados!
Para ter uma noção do
quanto essa guloseima é
amada pelos brasileiros,
os dados da pesquisa da
Kantar Worldpanel, encomendada pela Associação
Brasileira das Indústrias
de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos
Industrializados, indicam
que em 2018, foram vendidas 39 mil toneladas de
panetone, faturando R$
700 milhões!
Seja panetone romanato,
bauducco, doce ou salgado, não há como deixar de
comprar para o Natal!

Em quatro anos, casos de atropelamento
de animais silvestres nas rodovias
concedidas paulistas caem em até 5%

Onça parda, tamanduá-bandeira, anta, cervo,
esquilo, bicho-preguiça e
uma série de outras espécies de animais silvestres
que vivem nas matas ao
longo das rodovias paulistas concedidas estão cada
vez mais protegidos graças às passagens de fauna,
que impedem a travessia
aleatória nas estradas, causando atropelamentos dos
bichos e acidentes com
motoristas.
Segundo
levantamento
da ARTESP - Agência de
Transporte do Estado de
São Paulo, o índice de
atropelamento vem sendo
reduzido ao longo dos últimos quatro anos, chegando a até 5% de queda entre
2017 e 2020.
Nos primeiros cinco meses deste ano, o número de
casos de atropelamentos
de animais silvestres foi
de 2.392, redução de 3,5%
em comparação ao mesmo
período de 2019, quando

2.942 bichos colidiram
com automóveis ao cruzar
as pistas.
Em 2017, a quantidade de
acidentes envolvendo animais que atravessavam as
rodovias paulistas chegava a 8.249. Em 2018, esse
número apresentou uma
queda de 3,5%, com 7.976
animais acidentados. No
ano passado, houve uma
redução ainda mais relevante, de 17% frente a
2018, o que representa
6.558 atropelamentos.
Esse resultado positivo
ocorre graças à instalação de passagens de fauna aéreas e subterrâneas,
associadas a cercas direcionadoras, adequação de
pontes e placas de sinalização e implantação de
redutores de velocidade.
Com a implantação desses recursos, é possível
verificar redução de quase
70% nos casos de atropelamentos naqueles pontos
identificados como mais

críticos.
Mapeamento
Todas essas medidas passaram a ser reforçadas com
o Programa de Concessão
Rodoviária do Estado de
São Paulo, que permitiu
avanço nos critérios de
atuação da preservação da
fauna que margeia as rodovias concedidas.
A partir de 2007, com
base em um mapeamento, desenvolvido pela ARTESP, dos locais críticos
de atropelamentos de animais silvestres e a consolidação de dados estatísticos, os licenciamentos
ambientais passaram a
exigir as instalações das
passagens.
“Os contratos de concessão têm acompanhado a
evolução dos métodos e
tecnologias, e vem incorporando as inovações nas
obrigações contratuais das
concessionárias”, explica
Milton Persoli, diretor geral da ARTESP.
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Miscelânea
Curiosidades
Cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Ela está a todo o momento inventando novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de
cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é
que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir o que há de
misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem mais relaxados
pelo fato da criança conhecer o ambiente é preciso estar sempre alerta a
possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar
o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar o laser sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de
baldes ou bacias com água, instale grades ou redes de proteção em todas as
janelas, bloqueie os acessos das escadas, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha os produtos de limpeza, objetos cortantes, fósforos e
isqueiros longe do alcance das crianças.
Humor
Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma consulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme multidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou
fazendo?
Mensagens
Coisas que levamos muitos anos para aprender:
1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e um
laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça humana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais construíram o Titanic.
***
O que seria de nós, se não plantássemos hoje as sementes que servirão de
alimento amanhã? Não podemos estar voltados somente para nós mesmos.
Temos que pensar também nas gerações que estão por vir. Temos que dar
nossa contribuição. Muitas medidas tomadas hoje repercutirão no futuro.
Tomara que você sinta orgulho de poder fazer, de alguma forma parte dela
e ter dado a sua contribuição.
Pensamentos, provérbios e citações
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhum delas.
Mire em nada e você acertará.
Uma pessoa grande é aquela que no dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Não procuro saber s respostas, prefiro entender as perguntas.
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Beba com moderação: saiba
Comparar os preços de
os benefícios da cerveja
carros novos para escolher
um bom carro usado!

Comprar cerveja online
ou em lojas físicas é visto como algo ruim pela
maioria das pessoas, não
é? Isso porque nós associamos esse tipo de
bebida aos efeitos do álcool e consequentes problemas de saúde. Mas o
que poucos sabem é que,
a cerveja, consumida com
moderação, pode trazer
benefícios!
Antes de começar a nossa
lista de benefícios para o
corpo, vale ressaltar que
as bebidas alcoólicas precisam ser consumidas sem
exagero. O excesso gera
diversos transtornos!
Para não errar na quantidade, siga as recomendações
da Organização Mundial
da Saúde: um a dois copos
de cerveja ao dia para mulheres, e três para homens.
Nada de ir ao atacado de
cerveja, comprar uma
grande quantidade de latas
e beber tudo de uma vez!
Agora que você já sabe
que é preciso consumir
moderadamente para ter
efeitos positivos para a
saúde, vamos começar
nossa lista:
Reduz risco de desenvolver câncer
Beber cerveja na quantidade certa pode ajudar a
evitar o desenvolvimento de câncer devido a um
composto químico presente nessa bebida. O fato foi

apontado pelo estudo do
Centro Germânico de Prevenção ao Câncer.
Diminui a insônia
A insônia é um problema
que afeta muitos brasileiros. Você sabia que beber
moderadamente cerveja
ajuda a diminuir a insônia? Isso mesmo, contribui para você dormir bem!
De acordo com uma pesquisa da Universidade de
Extremadura, na Espanha,
um dos elementos presentes na composição estimula a atividade do neurotransmissor.
Diminui o risco de ter pedras nos rins
Como muitas pessoas sabem, as cervejas são bebidas diuréticas, o que
evitam a formação de pedras nos rins. Alguns profissionais da saúde não
indicam a cerveja como
prevenção de cálculo renal, já que o excesso de
álcool
pode
causar muitos problemas.
No entanto, a relação da
diminuição de riscos de
pedras nos rins e cerveja
é comprovada cientificamente.
O estudo publicado no
Clinical Journal of American Society of Nephrology
e citado no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, indica que 41% das
pessoas que consumiram
uma lata de cerveja por dia

apresentaram risco 41%
menor de ter pedra no rim.
O estudo também mostrou
quem tomou refrigerantes,
ou seja, um tipo de bebidas não alcoólicas, tiveram aumento de 33% no
risco de desenvolver problemas renais.
Ajuda a combater o estresse
Comprar o produto de fornecedores de cerveja para
consumir também ajuda
a combater o estresse, de
acordo com estudo chileno
sobre o tema. É claro que
não devemos esquecer que
o consumo deve ser feito
com moderação.
Auxilia no fortalecimento
do sistema imunológico
Outra razão para você
procurar uma boa distribuidora de cerveja é que
a bebida auxilia no fortalecimento da imunidade, quando consumido na
quantidade correta. Essa
foi a conclusão de um estudo publicado na revista
Annals of Nutrition and
Metabolism.
Além dos benefícios citados acima, confira outros:
ajuda a estimular o cérebro;
reduz risco de diabetes;
ajuda a fortalecer ossos;
contribui para pele saudável.
Compre cerveja em atacado de bebidas e beba com
moderação!

Se bem um carro novo é
sempre o sonho de todo
mundo, nem sempre isso
é possível devido aos altos
custos e um carro usado
que esteja em ótimas condições é a melhor solução.
Ainda mais hoje, quando as pessoas estão tendo
dificuldade nas suas economias devido à situação
no mundo. Por isso, aqui
estão as dicas para poder
fazer uma boa aquisição.
Já não é mais novidade que
é possível comprar absolutamente tudo pela internet.
Com o avanço tecnológico
e a diversidade de dispositivos, os consumidores
têm opção de pesquisar,
escolher e comprar online qualquer coisa. Assim
sendo, é possível pesquisar tanto preços de carros
novos quanto preços de
carros usados.
Definitivamente a facilidade das compras pela
internet colabora para poder fazer as melhores escolhas; contudo, é necessário que, além de tomar
conhecimento dos preços
de carros novos e de carros usados, o consumidor
saiba como se dar bem na
compra e que não acabe
levando para casa uma tremenda dor de cabeça.
Não há dúvidas quanto as
vantagens de comprar pela
internet: já o fato de estar
em casa, confortavelmente fazendo as pesquisas,
é uma enorme vantagem.
Além disso, poupa-se muito tempo, pois em poucos
cliques é possível comparar e definir mais rapidamente a escolha.
Porém, como a compra e
as negociações serão feitas online, é bom prestar
muita atenção, porque um
carro representa sempre
um investimento alto, seja
novo ou usado. Todo cuidado é pouco e é necessário ter tranqüilidade para

poder fazer uma compra
segura.
Algumas dicas para ter
sucesso na compra de um
carro usado
Pesquisar para escolher
o melhor site para fazer a
compra. Qualquer tipo de
compra exige uma página web seria, que cumpra
com o que promete, que
tenha aquilo que está oferecendo. Um site certo é
a chave do sucesso. Por
isso, verifique na internet
todos os comentários sobre o site, a reputação, os
comentários nas redes sociais. Facebook, por exemplo, permite ver tudo o que
os usuários comentam.
Por outro lado, e para ter
certeza absoluta que o site
é verdadeiro e seguro, uma
dica importante: o endereço (url) deve começar
com “https”. Além disso,
deve colocar todos os dados de contato para que o
cliente possa telefonar, enviar mensagem ou e-mail.
Desse modo, poderá tirar
dúvidas ou solicitar mais
informação.
Prestar atenção a cada um
dos itens do carro escolhido. No site você poderá
ver com certeza diversas
imagens. Não namore o
carro pelas imagens: peça
todo tipo de informação
e avalie tudo com calma.
Um dos pontos mais importantes para saber se
o carro é do ano que está
sendo anunciado, é a quilometragem. Tendo a informação da quilometragem, o ideal é analisar o
estado da lataria e a conservação do veículo de um
modo geral; assim, poderá
ser verificada a quilometragem certa. Por que motivo? É simples: um carro
com o estofado dos bancos
desgastado e com pneus lisos, com certeza deve ter
uma quilometragem alta.
Lembre-se que as imagens

ajudam, mas não são tudo.
Porém, uma dica importante: um carro que possua poucas imagens ou
imagens de má qualidade,
é para desconfiar. O ideal
é poder analisar uma boa
quantidade de fotos que
permitam ver muito bem
cada detalhe, tanto externo
quanto interno.
Fazer um test - drive é
indiscutivelmente o mais
importante a fazer antes de
fechar a negociação. Depois de ter analisado cada
uma das imagens e ter
obtido toda a informação
correspondente ao carro
escolhido para a compra,
é fundamental agendar um
test - drive. Desse modo
você poderá verificar tudo
vendo o carro pessoalmente e analisar cada detalhe.
É aconselhável levar um
mecânico da sua confiança para que possa verificar
tudo e até dirigir o carro.
Nada melhor do que uma
pessoa que entende de mecânica, para analisar cada
barulho, testar a direção,
verificar a lataria e pintura
para saber se o carro teve
um acidente. Você deverá também checar toda
a documentação. Poderá
verificar no Detran, por
exemplo, com o número
da placa, se o carro tem
pendências.
Preços muito baratos
só servem para desconfiar. Esta é uma das dicas
mais importantes para
você não cair numa roubada. Se bem uma boa
oferta chama a atenção,
com certeza há algum problema no carro por trás
disso.
Por isso, nada melhor do
que solicitar toda a informação possível, checar
a documentação e contar
com a ajuda de um mecânico da sua confiança. E
só então comprar o carro e
curtir a sua compra!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ACORDOS
DIRETOS - A Prefeita Municipal de Potim/SP, Sra. Erica Soler Santos
de Oliveira, no uso de suas atribuições, EDITA e faz PUBLICAR, a
convocação para apresentação de propostas de acordo direto com
titulares de créditos de precatórios e de créditos inseridos em restos
a pagar, nos termos da lei Nº 1.070/2020. O edital de convocação
na íntegra se encontra disponível no site da Prefeitura Municipal de
Potim, www.potim.sp.gov.br. Potim, 11 de novembro de 2020. Erica
Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

