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Saiba quais as novidades
do Código de Trânsito Brasileiro
para os motociclistas

Série documental “Sandy e
Junior: A História” será exibida
na Globo aos domingos

A partir do dia 11 de abril,
a série documental “Sandy e Junior: A História”,
será exibida na Rede Globo aos domingos durante
sete semanas. O documentário, que fala sobre a

A Lei 14071/20, que altera
o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, foi aprovada
em outubro do ano passado e irá entrar em vigor a
partir de 12 de abril. Assim como os motoristas,
os motociclistas também
devem estar atentos às novas regras.
“Precisamos de uma rede
de proteção que ampare os
motociclistas que se multiplicam pelo País, principalmente neste momento
de pandemia em que é
crescente a atividade de
motofrete”, afirma Ernesto
Mascellani Neto, diretor-presidente do Detran.SP.
“Esperamos que as alterações no CTB possam ajudar na prevenção e redução de acidentes tanto dos
motociclistas profissionais
quanto daqueles que utilizam este tipo de veículo
apenas para se locomoverem pela cidade”, afirma.
Para ajudar a esclarecer as
dúvidas sobre o assunto, o
Detran.SP continua com
uma série de conteúdos
explicativos e destaca as
novas normas relaciona-

das às motocicletas, conheça as principais:
Utilização da viseira ou
óculos de proteção
A viseira é um item de segurança obrigatório nos
capacetes dos motociclistas e as alterações no CTB
normatizaram sua utilização. Antes, a Resolução
453/13 do Contran estabelecia que pilotar com a
viseira levantada ou fora
das condições exigidas
pela resolução era infração
leve, prevista no artigo 169
do CTB, sujeita a multa de
R$ 88,38. A nova regra
cria infração específica e
estabelece que a condução
com capacete sem viseira/
óculos de proteção ou com
viseira/óculos de proteção
em desacordo com a regulamentação do Contran
será infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e
retenção do veículo para
regularização.
Criança menor de 10 anos
não pode ir na garupa
Passou de 7 para 10 anos
a idade mínima para que
crianças possam ser transportadas em motocicletas.

Aquelas que não possuem
condições de cuidar da
própria segurança também continuam proibidas
de viajar na garupa. Aos
motociclistas que não obedecerem às normas, a Lei
estabelece infração gravíssima com multa e suspensão do direito de dirigir. Além disso, o veículo
pode ser retido até sua regularização e a habilitação
recolhida.
Trafegar com o farol apagado
Antes, conduzir motocicleta com os faróis apagados era infração gravíssima com multa de R$
293,47, recolhimento da
CNH e suspensão do direito de dirigir. Com a
mudança, a gravidade da
infração foi reduzida para
média, com multa de R$
130,16 e quatro pontos na
CNH.
Na próxima segunda-feira
(5), o Detran.SP explicará
as novidades do Código de
Trânsito Brasileiro para os
ciclistas.
*com informações do Detran.SP

carreira e toda a trajetória
dos irmãos, contará com
cenas inéditas da dupla no
último show, além de depoimentos de vários artistas, incluindo da mãe e do
pai. Eles também contarão

como surgiu a decisão de
fazer a turnê “Nossa História” que marcou o breve
retorno de Sandy e Junior.
A informação foi dada
através do Twitter oficial
da TV Globo:
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Miscelânea
Curiosidades
Estranhas fobias
Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos
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Santuário Nacional de Aparecida faz
homenagem às vidas perdidas pela Covid-19
durante celebração da Paixão de Cristo
Nesta Sexta-Feira Santa
(2), cerimônia na Basílica
de Aparecida faz referência aos 325,5 mil mortos
pela covid-19 no Brasil.
Durante a encenação da
Paixão de Cristo, enquanto se representava a crucificação de Jesus Cristo no
altar principal do Santuário Nacional, uma placa
marcando “325.559 vidas
perdidas”, foi destacada
aos pés da cruz.

“Contemplemos os nossos irmãos e irmãs crucificados pela pandemia,
tantos que agonizaram e
viram esgotadas as suas
forças, tantos necessitados de atendimento e estrutura hospitalar”, disse
a
leitora, antes de
oração especial contra as
enfermidades.
Celebrações da Semana
Santa ocorrem sem a presença de fiéis no Santuário

Nacional. Os fiéis podem
acompanhar as celebrações da Semana Santa por
meio da TV Aparecida,
Rádio Aparecida, Facebook do Santuário Nacional, Youtube ou pelo aplicativo do Santuário.
A visitação ao Santuário
está liberada seguindo os
protocolos sanitários, mas
os visitantes não podem
acompanhar as cerimônias.

Humor
Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido chegou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou
a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a próxima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...
Mensagens
Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência.
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.
Pensamentos, provérbios e citações
O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando.
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Como tirar mancha de roupa:
conheça dicas eficientes

Acabou esquecendo daquela peça favorita no seu
guarda-roupa por tempo
demais e, ao encontrá-la
cheia de bolor, você se perguntou como tirar mancha
de roupa? Ou, ainda, você
acabou de manchar a sua
peça e precisa limpá-la antes que fique impregnada
pela mancha? A boa notícia é que vamos te mostrar
por meio de alguns passos

simples que é possível resolver esse problema de
vez e ainda restaurar a sua
peça preferida sem danificar o tecido.
Como tirar mancha de roupa colorida
Saber como tirar mancha
de roupa colorida é desafiador porque as manchas
impregnadas nestas peças podem até ser menos
aparentes, mas precisam

ser removidas para evitar
que se espalhem por todo
o tecido. Uma das técnicas
mais eficazes nesse momento é a utilização do bicarbonato de sódio. Antes
de aplicá-lo, inspecione a
roupa com atenção e certifique-se de que todas as
manchas foram localizadas antes de dar início ao
processo de remoção.
Mergulhe no bicarbonato

Se você não tem certeza
de como tirar mancha de
roupa colorida com algum
produto, uma excelente
opção é a mistura de bicarbonato com um pouco
de vinagre branco. Junte
os dois ingredientes e aplique na área manchada, espalhando com a ajuda de
uma colher. Deixe secar e,
se quiser, estenda a roupa
ao sol. Esfregue se necessário Essa mistura tende
a eliminar a mancha da
peça de roupa, mas, caso
ela persista, esfregue com
uma escovinha de limpeza. Se perceber que a mancha reduziu de tamanho
mas ainda não sumiu completamente, sempre vale
repetir o processo antes de
realizar um ciclo de lavagem tradicional.
Utilize sabão tradicional
Depois de realizar os testes
com ingredientes caseiros,
não esqueça de seguir com
seu processo de lavagem
tradicional para, assim,
neutralizar cheiros e retirar excessos. A lavagem
completa de cada peça não
é substituída pelas mistu-

ras ? elas apenas servem
como ação para remover
pontualmente
qualquer
marca mais persistente.
Viu como é fácil?
Como tirar mancha de
roupa branca
Antes de mais nada, é preciso compreender que praticamente todas as manchas encontradas em peças
podem ser removidas e,
mesmo que você não saiba
como tirar mancha de roupa branca, existem muitas
possibilidades simples e
fáceis para você testar direto da sua casa. Nós separamos 3 passos práticos
para você começar agora
mesmo, com ingredientes
que você possivelmente
já guarda em sua despensa
ou armário.
Use vinagre
Além de ser um excelente removedor de odores e
amaciante natural, o vinagre elimina a sujeira das
peças e retira manchas e
resíduos dos mais variados
tipos. Se você não sabe
como tirar mancha de roupa branca, por exemplo,
aposte no vinagre como

alvejante natural.
Utilize água sanitária
A água sanitária também
pode ser sua melhor amiga caso você não saiba
como tirar mancha de roupa branca. Basta deixar a
peça de molho por 30 minutos em uma mistura de
300 ml de água sanitária
com 300 ml de água.
Recorra ao suco de limão
Atenção: o suco de limão
pode ser um excelente
aliado se você está tentando tirar manchas da
sua roupa, especialmente
de peças brancas. É importante salientar, porém,
que o limão pode acabar
tendo o efeito inverso em
algumas roupas coloridas,
então, cuidado redobrado
ao utilizá-lo!
Gostou das dicas de como
tirar mancha de roupa que
separamos para você? Se
você tiver cuidado (e paciência!) na hora de removê-las, as suas peças
de roupas favoritas ficarão
novinhas em folha ? sem
manchas ou bolor ? e com
mais longevidade, maciez
e brilho!

A Gazeta

página 4

Relatório de fiscalização
é divulgado pela prefeitura
de Pindamonhangaba

Nesta última quinta-feira
(1), foram realizadas as
ações de fiscalização em
locais com reclamações
que levaram ao fechamento de praças. Foram no total, 32 locais fiscalizados,
onde 4 foram notificados e
3 foram autuados.
As autuações ocorreram
devido ao descumprimento do Protocolo Sanitário,
como funcionamento fora

do horário e aglomeração.
Diversas praças de Pindamonhangaba e Moreira
César foram interditadas e
isoladas para que a população conscientize de que
o momento de pandemia
da covid-19 não é para encontros sociais.
A ação contou com a participação da Policia Militar, VISA, Fiscalização
de Rendas e Secretaria de

Segurança/GCM.
“Nos próximos dias estaremos realizando mais
ações, a fim de conter
aglomerações, fluxos e
festas clandestinas. Temos denúncias de chácaras no Ribeirão Grande,
que todos final de semana
realizam festas”, afirmou
André Pereira, o diretor da
Vigilância Epidemiológica.
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Debate Sobre Irradiação
de Alimentos tem
participação da
Abrafrutas, BRF e CNA
Tecnologia que não é
nova, mas ainda pouco
utilizada no Brasil, a irradiação de alimentos é
vista hoje como uma importante ferramenta para
o agronegócio brasileiro,
tanto para o mercado consumidor interno quanto
para a cadeia exportadora.
Mas exatamente por ser
pouco utilizada por aqui,
ainda persistem muitas
dúvidas por parte dos produtores e exportadores.
Estas questões, dúvidas e
expectativas em torno da
tecnologia estarão no centro dos debates da Agenda
“Irradiação na Agricultura
e Pecuária, como viabilizar e implementar a tecnologia como negócio no
Brasil”, marcada para o
próximo dia 08 de abril,
em versão online: “A Visão dos Setores Produtivos
e Usuários” será o tema da
mesa que vai reunir representantes do Agronegócio
para debater as dúvidas,
vantagens, expectativas e
necessidades do segmento que representa 25% do
PIB e respondeu por 43%
das exportações brasi-

leiras em 2019. Entre os
participantes da Agenda,
estarão presentes o Gerente Executivo de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D)
da BRF, Geraldo Antônio
Cofcewicz; e o Diretor
da Associação Brasileira
dos Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas), Luiz Roberto Barcelos, também presidente
da Comissão Nacional de
Fruticultura da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), além de
outros convidados. O setor
de frutas é um importante
segmento na pauta de exportações. O Brasil é o terceiro maior exportador de
frutas do mundo, porém,
exporta menos de 3% do
que produz. A técnica de
irradiação pode ajudar a
melhorar muito esse desempenho, tanto nas exportações quanto no consumo interno.
Segundo o presidente da
Abrafrutas,
Guilherme
Coelho, aumentar o tempo de vida das frutas é de
extrema importância para
o crescimento das exportações, assim como para

o consumo. Para ele, essa
tecnologia favoreceria a
abertura de novos mercados, automaticamente
também o aumento das
vendas para o mercado internacional já consumidor
dos produtos brasileiras.
Com presença confirmada
no evento, a BRF é uma
das maiores empresas de
alimentos do mundo e está
presente em 140 países e
89% dos lares brasileiros,
segundo o relatório da empresa de 2019. A BRF possui atualmente cerca de 90
mil colaboradores.
Empresas interessadas em
participar da Agenda Irradiação na Agricultura e
Pecuária como patrocinadoras, integrando a grade
de palestras, divulgando
suas marcas, mensagens
institucionais e de mercado podem entrar em contato com a Casa Viva e trazer
suas soluções, tecnologias
e experiências para este
debate. As inscrições também estão abertas e podem
ser feitas diretamente no
Site ou através do e-mail
inscrição.planeja@gmail.
com.

