AGazeta dos Municípios

Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 04 DE NOVEMBRO DE 2020 EDIÇÃO 2846 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA R$ 1,00

Inscrição para o Vestibular
de Medicina da UNITAU se
encerra na próxima semana

A Universidade de Taubaté (UNITAU) encerra, na
próxima
segunda-feira
(9), o prazo de inscrições
para o Vestibular de Verão
para o curso de Medicina.
O processo seletivo será
realizado em duas fases:
a primeira será composta
por uma prova de questões
objetivas e de múltipla escolha e, na segunda fase,
os candidatos realizarão
uma prova dissertativa,
subdividida em: Redação,
Química e Biologia. Em
conformidade com os protocolos de segurança no
combate ao novo corona-

vírus, a UNITAU adotará
medidas obrigatórias para
a participação dos candidatos nos locais de prova,
como, por exemplo, o uso
obrigatório de máscara de
proteção facial, aferição
da temperatura antes do
acesso às salas, distanciamento de carteiras, entre
outras medidas. Os ingressantes que realizarem
a matrícula em dezembro
deste ano ainda garantem
um desconto na matrícula
e nas mensalidades de fevereiro a junho de 2021.
Clique aqui para mais informações sobre a “Bolsa

1ª matrícula”. A Universidade também irá manter a
semestralidade do curso,
ou seja, as mensalidades
do 1º Semestre não sofrerão reajuste. O candidato
que não tiver acesso à internet poderá realizar a sua
inscrição para o vestibular
na Central do Aluno, localizada na Rua Barão da Pedra Negra, 162, no centro
da cidade, no horário de
funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às
18h. Mais informações podem ser obtidas em vest@
unitau.br ou pelo tel. (12)
99191-7484 (whatsapp).

Fundação Grupo Volkswagen apoia
aliança contra a evasão escolar

A
Fundação
Grupo
Volkswagen é uma das
instituições que fazem parte da aliança “Não desista
do seu futuro”, liderada
pela Fundação Roberto
Marinho. A ação, que teve
início com a pandemia da
COVID-19, tem como objetivo apoiar estudantes,
educadores e famílias na
continuidade das atividades escolares e no combate

à evasão. Atualmente, de
acordo com uma pesquisa
realizada pelo Conselho
Nacional de Juventude,
três em cada 10 jovens
pensam em abandonar os
estudos.
Para mobilizar ainda mais
pessoas para essa causa,
estão sendo veiculados
anúncios na Rede Globo,
Canal Futura e outras plataformas de mídia. A cam-

panha também conta com
o videoclipe da música
“Não desista do seu futuro”, interpretada por Carlinhos Brown e Lexa, disponível no YouTube. Dentro
do site estão disponíveis
conteúdos,
produzidos
com apoio da Fundação
Grupo VW, como videoaulas, webinários e metodologias para motivar os
estudos nesta nova rotina.

Prefeitura de Taubaté
convoca para matrícula
na educação infantil

A Secretaria de Educação
de Taubaté convoca 1.025
responsáveis por crianças
que possuem seus nomes
inscritos na lista de espera para vagas na educação
infantil a efetivarem a matrícula para o ano letivo de
2021.
A lista com os nomes dos
alunos e respectivas unidades escolares está disponível no site, na aba da
Secretaria de Educação.
Os alunos contemplados
com a vaga serão notificados via celular dos responsáveis.

As matrículas serão realizadas de 3 a 30 de novembro presencialmente nas
escolas em que a vaga foi
disponibilizada.
O não comparecimento
será entendido como desistência. Nesse caso, também é necessário o preenchimento de um termo na
escola.
As vagas são destinadas
às crianças de 4 meses a
3 anos em salas de berçários (184 bebês), maternal
I (374 crianças), maternal
II (226) e para a 1ª etapa
(241 alunos). Elas foram

disponibilizadas entre as
76 escolas de educação
infantil, tendo como base
o endereço cadastrado na
Secretaria de Educação,
para localização da unidade mais próxima da casa
do aluno, desde que haja
vaga.
Para interessados que ainda não tinham os nomes
inseridos na lista de espera, a Secretaria de Educação de Taubaté informa
que novas inscrições serão
aceitas a partir do próximo
dia 16 de novembro por
meio do site da prefeitura.

Mega-Sena sorteia prêmio
de R$ 22 milhões hoje

A Mega-Sena sorteia nesta
quarta-feira (4) um prêmio de R$ 22 milhões. As
seis dezenas do concurso
2.315 serão sorteadas, a
partir das 20h (horário de
Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no

Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de
Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela
internet.

De acordo com a Caixa, o
valor do prêmio principal,
caso aplicado na poupança, renderia no primeiro
mês R$ 25,4 mil. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.
Fonte: Agencia Brasil
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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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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 198, Termo nº 7264
Faço saber que pretendem se casar ODAIR APARECIDO BENTO COUTO e ANA CLAUDIA FERREIRA, aprensentando
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
Tremembé-SP, nascido no dia 23 de agosto de 1989, de estado civil solteiro, de profissão motorista, residente e domiciliado na
Rua Nicolau Couto Ruiz, nº 166, Retiro Feliz, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ODAIR COUTO, de 63 anos, natural
de Taubaté/SP, nascido na data de 01 de janeiro de 1957 e de LEONILDA REGINA BENTO COUTO, de 57 anos, natural
de Quiririm, Taubaté/SP, nascida na data de 28 de fevereiro de 1963, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 27 de dezembro de 1988, de estado civil solteira, de profissão repositora,
residente e domiciliada na Rua Poços de Caldas, nº 324, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de LUIZ
CLAUDIO FERREIRA, de 51 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 01 de setembro de 1969 e de SONIA MARIA DA SILVA, de 59 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 22 de agosto de 1961, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado
em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 198, Termo nº 7265
Faço saber que pretendem se casar SERGIO MANHANHÃ e ELIETE ALVES MOREIRA, aprensentando os documentos
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Osasco-SP, nascido no dia 28 de junho de 1974, de estado civil solteiro, de profissão guarda municipal, residente e domiciliado na Rodovia
Amador Bueno da Veiga, KM 138,5, Una, Tremembé/SP, filho de CALEB MANHANHÃ e de JANDIRA GONÇALVES
MANHANHÃ. A habilitante é natural de Cáceres-MT, nascida no dia 13 de agosto de 1974, de estado civil solteira, de profissão vendedora, residente e domiciliada na Rua Palmeira, nº 289, Parque Viana, Barueri/SP, filha de JOSÉ ALVES MOREIRA
e de MARIA APARECIDA DE SOUZA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Grande SP continua
com temperatura
abaixo do normal

Muita gente deve estar incomodada com o frio que
tem feito em São Paulo
nos últimos dias. Na segunda-feira, (2), a temperatura mínima foi de apenas 12,7°C, e essa já era
considerada a madrugada
mais fria para um dia de
novembro na cidade, desde
2017 (quando fez 12,7°C
também). No entanto, nesta terça (3), a temperatura
caiu ainda mais. A cidade de São Paulo registrou
apenas 12°C na medição
das 06h.
Novembro com onda de
frio?
O clima frio atípico vai
persistir por mais alguns
dias na região da Grande
São Paulo. A grande frente
fria que chegou ao Brasil

na virada de outubro para
novembro trouxe uma forte massa de ar frio de origem polar. Este sistema
(alta pressão atmosférica)
está sobre o mar, mas seu
vento frio vai continuar
chegando ao estado de São
Paulo por toda a semana.
Mesmo com a presença do
sol, o vento frio constante
inibe a elevação normal da
temperatura.
Sol e tempo seco
O sol e o tempo seco predominam no estado de
São Paulo nesta primeira semana de novembro.
Para esta terça-feira (3),
tem previsão de chuva no
norte de São Paulo, em alguns pontos da Mantiqueira e do Vale do Paraíba.
Na Grande São Paulo, o

dia ainda começa e termina frio, com condições de
formação de névoa e nevoeiro, mas durante o dia
o sol predomina, variando
com alguns períodos mais
nublados, e a temperatura
fica agradável. Porém, a
sensação de frio persiste
dentro de casa, fora do sol.
Na quarta (4), e na quinta-feira (5), pode chover
no norte e no leste de São
Paulo e volta a chover também na Grande São Paulo
e pelo litoral. Mas não tem
previsão de temporal.
A temperatura sobe um
pouco mais na sexta-feira
(6) que já terá uma sensação de um pouco de calor à tarde na Grande São
Paulo.
Fonte: ClimaTempo
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Ed Sheeran faz leilão dos
seus brinquedos para ajudar
crianças carentes

O músico Ed Sheeran
colocou para leiloar diversos brinquedos de sua
infância, incluindo as peças de Lego com as quais
ele brincava quando pequeno, manuscritos da
letra do single “Perfect”
e um ingresso de 3 libras
para o primeiro show
do artista na Royal British Legion na cidade de

Framlingham.
O intuito da venda dos
objetos é arrecadar verba
para ajudar jovens de Suffolk, sua cidade natal, na
Inglaterra.
A instituição de caridade
GeeWizz que receberá as
doações já tem planos de
reconstruir o
playground para as crianças
com deficiência e apoia o

Zest, parte do St Elizabeth
Hospice de Ipswich, que
cuida de adolescentes com
doenças progressivas e incuráveis.
Além dos itens de Ed também está para ser leiloadas
peças de David Beckham,
Kylie Minogue e Usain
Bolt. O leilão estará ativo
até o dia 8 de novembro.
Fonte: Kboing

São José dos Campos
prorroga campanha
de vacinação

A Prefeitura de São José
dos Campos informou
ainda hoje (3) que as campanhas estaduais de vacinação contra poliomielite,
multivacinação e sarampo foram prorrogadas até
o dia 13 de novembro.
A campanha de sarampo
teve início em 15 de julho
e as demais começaram no

dia 5 de outubro.
A vacinação de poliomielite tem como público alvo
crianças de 1 a 5 anos de
idade.
A multivacinação será feita de acordo com o calendário vacinal para menores
de 15 anos. Já a campanha
de sarampo atenderá crianças de 6 meses a adultos

de 29 anos que ainda não
tenham 2 doses da vacina
comprovadas na caderneta e pessoas entre 30 a 49
anos de forma indiscriminada.
Para vacinar é preciso
comparecer em uma das
40 UBS’s, das 8h às 17h,
portando a caderneta de
vacinação.

A Gazeta

página 4

dos

Municípios

04 de Novembro de 2020

Festival de Cinema Gato Preto terá oficinas
gratuitas com especialistas da área

Junto com a XVI edição
do Gato Preto, iniciam-se
também as tradicionais
oficinas que fazem parte
da programação do maior
festival de cinema do Vale
do Paraíba.
Do dia 4 ao dia 7, três especialistas abordarão sob
diferentes perspectivas a
criação de produções audiovisuais.

A oficina que acontece nos
dias 4 e 6, é com o especialista em cinema e mestre em documentário, Victor Fisch.
Ele explica que a oficina
se chama Cinema da Escuta, inspirada pela forma
de fazer documentário do
Eduardo Coutinho, um
grande mestre do cinema
brasileiro.

“Vamos falar sobre os métodos para se fazer uma
entrevista. Muitos filmes
utilizam entrevista, mas
não se aprofundam nos
seus personagens, muitas
vezes por falta de experiência e conhecimento
de técnicas de entrevista.
Coutinho tem muito para
nos ensinar e ao lado dele
outros grandes entrevista-

dores”, enfatizou.
Na quinta-feira (5), Raissa
Gregori abordará “As relações entre o cinema na
formação do ator”.
Para ela a expectativa é
positiva para o encontro
com o objetivo de diminuir a distância entre o cinema e o teatro. Além de
desmitificar a diferença
entre as linguagens.

Com um viés antirracista
sobre a dramaturgia brasileira, Viviane Pistache
apresentará aos oficineiros
um recorte e reflexões sobre a realidade das produções.
Ao todo, mais de 50 vagas
estão disponíveis para que
os interessados façam inscrição, a partir deste sábado (31).

O Cinefest Gato Preto é
um grande evento de curtas-metragens que ocorre
anualmente, há dezesseis
anos, em Lorena. Devido
pandemia da Covid-19,
toda a programação será
realizada online nessa edição do Cinefest garantindo
a segurança e saúde de todos os participantes e produtores audiovisuais.

Começa hoje fase restrita de
pagamentos pelo Pix

A partir de hoje (3), um
grupo limitado de clientes poderá pagar e receber
recursos pelo Pix, novo
sistema de pagamentos
instantâneos do Banco
Central (BC). A ferramenta entra em fase restrita de
funcionamento, para ajustes e correções de eventuais problemas, enquanto o
BC faz a migração do serviço do ambiente de testes
para o ambiente real.
O Pix funcionará em horários determinados para
um grupo de 1% a 5% dos
clientes de cada instituição financeira aprovada
para operar a ferramenta.
Os clientes autorizados a
participar da fase restrita já foram comunicados
pela instituição correspondente.
O novo sistema entrará
em operação para todos
os clientes no próximo dia

16. Na fase restrita, o Pix
funcionará das 9h às 22h,
de segunda a quarta-feira.
Às quintas, o serviço reabrirá às 9h e só terminará
de funcionar às 22h das
sextas-feiras, para permitir
o teste durante a madrugada.
A partir da próxima segunda (9), as instituições
financeiras poderão elevar
gradualmente o número de
clientes aptos a participar
do Pix, até que o sistema
entre plenamente em operação, no próximo dia 16,
com a possibilidade de
fazer pagamentos e recebimentos 24 horas por dia
por toda a população.
Registros
Desde 5 de outubro, os
clientes podem registrar
as chaves digitais de endereçamento. Segundo o balanço mais recente do BC,
até a última quinta-feira

(29) mais de 50 milhões
de chaves tinham sido cadastradas. Como cada pessoa pode ter mais de uma
chave, o número exato de
pessoas registradas é desconhecido.
As chaves funcionarão
como um código simplificado que associará a conta bancária ao número do
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), e-mail, número do celular ou uma
chave aleatória de 32 dígitos. Em vez de informar
o número da agência e da
conta, o cliente apenas informa a chave para fazer a
transação.
Uma pessoa física pode
criar até cinco chaves por
conta corrente. Para empresas, o limite aumenta
para 20.
Fonte: Agencia Brasil

