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Verduras e legumes da safra são boas 
opções para alimentação saudável
Os benefícios do consumo de 

verduras e legumes são muitos. 
Ricos em vitaminas e minerais, 
auxiliam no fortalecimento do 
sistema imunológico. Por con
terem boa quantidade de fibras, 
aceleram o trânsito intestinal e 
auxiliam na prevenção das do
enças cardiovasculares.

Uma forma de enriquecer a 
alimentação de forma acessível 
é buscar os alimentos da safra, 
mais em conta devido à grande 
oferta. 

Os legumes da safra de ja
neiro são: abobrinha brasilei
ra, berinjela japonesa, beter
raba, jiló, pimenta cambuci. 
Pimentão verde, quiabo. Entre 
as verduras, a safra de janei
ro tem grande oferta de alface, 
gengibre com folhas e salsa. 

Embora desagrade o paladar 
de muitas pessoas, devido a seu 
sabor amargo, o jiló tem impor
tantes nutrientes. São eles: vi
taminas A, C e do complexo B, 
além de minerais como cálcio, 

ferro, potássio, magnésio e fós
foro. Ele ajuda a combater o 
mau hálito, ajuda a melhorar a 
pressão arterial e faz bem para 
a pele.

Outro alimento de janeiro 

é a pimenta cambuci, que pode 
ser consumida pura ou em ou
tras preparações e não é nada 
ardida. Ela é rica em vitami
nas A, E e C, ácido fólico, zinco 
e potássio.
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Quiabo é um legume rico em fibras, podendo 
ser incluído em sopas, refogados e saladas

App impulsiona entrada 
de mulheres no mercado 

de trabalho

O aplicativo Para Elas é 
uma ferramenta que incenti
va, prepara e auxilia mulheres 
que desejam entrar ou se reco
locar no mercado de trabalho. 
Projeto desenvolvido por grupo 
de estudantes da Escola Técnica 
Estadual (Etec) Professora Ma
rinês Teodoro de Freitas Al mei
da, de Novo Horizonte, se gundo 
colocado na quarta edição do 
Hackathon Acadêmico, da Ro
bótica Paula Souza.

Sob a orientação da profes
sora Patrícia Poloni Capelatto 
Ferreira, os estudantes do Curso 
Técnico de Desenvolvimento 
de Sistemas Integrado ao En
si no Médio (Novotec/MTec): 
Gabrieli Oliveira Vidal, Isabela 
da Silva Lima, Maria Clara 
Rosa Hespanhol, Monike Zan
luqui Vita e Victor Gabriel 
Oliveira Vidal decidiram encon
trar uma solução que atendesse 
ao Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Orga
ni zação das Nações Unidas 
(ONU) número 5, que trata de 
igualdade de gênero. Os pro
jetos participantes do desafio 
apresentaram soluções para al
guns dos ODSs que constam 
da Agenda 2030 da instituição 
internacional.

A motivação para projetar o 
Para Elas veio da realidade vi
vida pela mãe de dois estudan
tes do grupo, Gabrieli Vidal e 
Victor Gabriel Vidal. “Minha 
mãe tem 41 anos e passou a 
maior parte da vida cuidando 
dos filhos. Agora, que estamos 
crescidos, ela se deparou com a 
falta de experiência para entrar 

no mercado de trabalho. Assim 
como ela, levantamos dados 
de que existem inúmeras ou
tras mulheres enfrentando esse 
mesmo desafio, pelos mais va
riados motivos. Então, consta
tamos que nossa ideia seria bem 
aceita por esse público”, explica 
a estudante.

O aplicativo apresenta ferra
mentas de elaboração de currí
culos, consultoria de imagem e 
comportamento para entrevis
tas e apoio psicológico. Também 
conecta as usuárias a cursos gra
tuitos de qualificação, lives rela
cionadas ao mercado de traba
lho e ainda faz uma ponte com 
empresas parceiras que tenham 
vagas de emprego disponíveis. 

Outra funcionalidade propos
ta é de que o app seja usado para 
coleta de doações para quem pre
cisa de ajuda. “Que remos que as 
mulheres encontrem no aplicati
vo suporte para passar por toda 
essa experiência em busca de au
tonomia e independência finan
ceira”, conta Gabrieli.

A estudante diz ainda que o 
grupo procurou o apoio da pre
feitura de Novo Horizonte para 
entender as possibilidades de 
acesso a computadores e redes 
de internet gratuitas para aces
so ao aplicativo. “Tivemos um 
retorno positivo, fomos infor
mados de locais que podem ser 
usados para acessar nossa fer
ramenta. Também nos foi ofe
recido suporte da Secretaria de 
Assistência Social para levar o 
Para Elas ao conhecimento das 
mulheres que mais precisam do 
apoio”.

Além do desenvolvimento 
da ferramenta, os estudantes 
trabalham em busca de parce
rias para que o aplicativo alcan
ce os objetivos propostos. Ainda 
não há uma previsão de quando 
o Para Elas será liberado para 
acesso das usuárias.

Confira o vídeo de apre
sentação do projeto acessan
do https://www.cps.sp.gov.br/
appimpulsionaentradademu
lheresnomercadodetrabalho/
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Sobe 61% o número de crianças e adolescentes 
em UTI por Covid-19 no Estado de SP

Um dos destaques na coleti
va do Governo do Estado na úl
tima quartafeira (19), foi o au
mento observado nos últimos 
dois meses, do número de inter
nações de crianças e adolescen
tes em leitos de terapia intensi
va em razão da Covid19. 

As estatísticas do Censo 
Covid, da Secretaria de Estado 
da Saúde, mostram aumento de 
61,3% no número de pacientes 
com menos de 18 anos interna
dos nas UTIs, na comparação 
entre os dias 17 de janeiro de 
2022 e 15 de novembro de 2021.
Até a última terçafeira (18), o 
Estado de São Paulo somava 
171 menores de 18 anos inter
nados em estado grave devido à 
Covid19.

“Os dados evidenciam que a 
nova variante Ômicron do novo 
coronavírus está contaminan
do rapidamente nossas crian
ças e que a vacinação é urgente 
e fundamental para prevenir ca
sos graves, internações e óbitos 
nessa população”, afirmou Jean 
Gorinchteyn, secretário de Es
tado da Saúde de São Paulo.

Vacinação de 5 a 11 anos

Esses números comprovam 

a urgência da vacinação desse 
público, iniciada em 14 de janei
ro no Estado de SP. A expectati
va é vacinar todas as crianças e 
adolescentes até março.

Nesta primeira fase, serão 
imunizadas as crianças de 5 a 
11 anos de idade com comorbi
dades, deficiências, indígenas e 
quilombolas.

Nesta segundafeira (17), 

SP recebeu 258 mil doses da 
vacina pediátrica de Covid19. 
Este é o segundo lote recebido 
pelo Estado de São Paulo. Com 
isso, a pasta estadual recebeu 
do Ministério da Saúde 58% das 
850 mil doses necessárias para 
a vacinação da primeira fase da 
campanha. O total recebido re
presenta 11% do público de 4,3 
milhões de doses.
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Vacinação de crianças contra Covid-19 deve ser 
concluída até março no Estado de São Paulo

No último domingo (16), a atriz 
FRANÇOISE FORTON, 64 
anos, morreu no Rio. Ela estava 
internada havia quatro meses 
na clínica São Vicente, na Zona 
Sul da cidade. Françoise estava 
tratando de um câncer, a doença 
começou na região da bacia da 
atriz e posteriormente chegou 
aos pulmões. Françoise Forton 
nasceu no Rio de Janeiro no dia 
8 de julho de 1957, filha de pai 
francês e mãe brasileira. Sua es
treia foi ainda adolescente, em 

1969, na novela “A última val
sa”, da Globo. Desde então, ela 
fez mais de 40 novelas e diver
sas outras participações na TV. 
Ela deixa o marido, o produtor 
cultural Eduardo Barata, e o fi
lho, Guilherme Fourton Viotti.

No último domingo (16), a ma
triarca da família Trussardi  clã 
tradicional na moda  MARICY 
TRUSSARDI, 86 anos, mor
reu. A informação foi compar
tilhada por familiares nas redes 
sociais. Figura da alta socie
dade paulistana, Maricy teve 
10 filhos, entre eles o estilista 

Rodrigo Trussardi, além de 27 
netos, como a influenciadora 
Lala Rudge, e 33 bisnetos. Ela 
morreu cinco meses após o 
marido, o empresário Romeu 
Trussardi. 

O ator LUCIANO SZAFIR, 
53 anos, testou positivo para 
Covid19 pela terceira vez. Da 
última vez, Szafir chegou a ficar 
pouco mais de um mês interna
do, com muitas complicações as
sociadas à infecção pelo vírus. O 
ator foi hospitalizado em junho 
do ano passado, o ator recebeu 
alta no dia 24 de julho. 
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