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Curso avançado de
Libras está disponível
na Dehoniana

A Faculdade Dehoniana
lançou nesta sexta-feira
(6), o curso Libras Avançado na modalidade EaD.
Esta é a terceira e última
parte do curso de Libras
a estrear na plataforma
da Instituição. Com isso,
quem fizer as três modalidades disponíveis (básico,
intermediário e avançado)
poderá atingir uma formação mais completa em
Língua Brasileira de Sinais..
Com 120h, a formação
está disponível na plataforma Donline. Os cursos
foram elaborados pela
Profª MSc. Simone Vecchio que possui mais de 16
anos de experiência com a

Língua de Sinais e desde
2010 leciona na Faculdade
Dehoniana.
A formação online em
Libras Avançado possibilita ao aluno entender o
contexto sociocultural do
Povo Surdo, aprendendo
a explorar o espaço visual na tradução e interpretação em Libras, treinar o
uso da descrição de cenários na Língua Brasileira
de Sinais, passando a entender como o Surdo pensa e aprender como iniciar
o processo de tradução e
interpretação em Libras.
Além disso, o estudante
terá acesso a mais vocabulários e atividades para pôr
em prática todo o conteú-

do aprendido durante os
módulos.
A Donline tem o intuito
de disponibilizar à comunidade os cursos de extensão da Dehoniana que
abrangem várias áreas do
conhecimento como educação, línguas, catequese,
teologia, filosofia, entre
outros. Eles estão sendo
preparados para em breve estarem disponíveis na
plataforma.
Alunos ou ex-alunos da
Dehoniana possuem um
desconto para ingressar
nos cursos EaD de Libras.
Para mais informações,
entre em contato pelo
WhatsApp (12) 981083732.

Confira a nova
exposição no Urbanova

O empreendedorismo feminino vem ganhando
muita força nos últimos
anos. Cada vez mais, as
mulheres se encorajam e
tiram projetos e sonhos do
papel. Foi com a intenção
de valorizar a essência de
cada uma dessas mulheres
que surgiu a ideia da exposição “Elas brilham - especial Urbanova”, que será
inaugurada neste sábado
(7) na Galleria Urbanova.
“Por trás dessas fotos, temos mulheres fortes, inspiradoras e cheias de garra,

movidas pela vontade de
fazer um mundo melhor”,
comentou a fotógrafa
Adriana Rebouças. A exposição também faz parte
das ações de inauguração
da Galleria Urbanova, um
projeto inédito na região,
que deu espaço para pequenas empreendedoras
ampliarem seus negócios.
Já estão em funcionamento lojas de moda infantil,
moda feminina, acessórios
femininos, lingerie, pijamas, doceria e um chaveiro. Em breve, será inau-

gurada uma loja de moda
praia e fitness e outros
segmentos. E, é nesse espaço, que ficarão expostas
as mais de 50 fotos, registradas pelo Esquadrão do
Click, sob a direção da renomada fotógrafa Adriana
Rebouças. “É uma alegria
enorme receber a exposição da Adriana Rebouças
aqui. Ela também é moradora do Urbanova e faz
um trabalho incrível”, comentaram as proprietárias
da Galleria, Fabiana Pupio
e Lilian Darido.

Vale do Paraíba terá mais
29 escolas Integrais

Sol e tempo seco
predominam no Estado
nesse fim de semana

O ar frio de origem polar
entrou com mais força do
que o normal para esta
época do ano no centro-sul
do Brasil e por isso esfriou
no início de novembro
também na região de São
Paulo. Sol e tempo seco
nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira (6), o sol
predomina sobre o estado
de São Paulo. Na maior
parte do dia, o céu fica
azul, com poucas nuvens.
Mesmo assim, a temperatura ainda não vai subir
muito no sul e no leste do
estado. Na Grande São
Paulo, esta sexta-feira é
como se fosse outro dia de
outono na primavera. O litoral também não esquenta
muito, por enquanto, mas

as temperaturas passam
dos 30 graus no centro-oeste e norte do estado de
São Paulo.
Fim de semana quente
com sol
O fim de semana será com
bastante sol no estado. O
ar frio de origem polar vai
se afastando e as temperaturas vão subir um pouco
mais também na região da
capital e pelo litoral. O sol
predomina tanto no sábado
quanto no domingo, com
sensação de calor à tarde,
mas a noite e o amanhecer
ainda serão frios para os
padrões de novembro.
No sábado (7) o tempo fica
seco e não há previsão de
chuva para nenhuma região. Durante o domingo

(8) o sol também vai aparecer forte e há expectativa
de algumas pancadas de
chuva no sul e no leste, incluindo a região da Grande São Paulo e também a
Serra da Mantiqueira, o
litoral, Vale do Paraíba e
Ribeira. O motivo da chuva no próximo domingo
é apenas uma ondulação
ciclônica dos ventos. Não
há previsão de chegada de
nova frente fria ao estado
de São Paulo pelo menos
até a próxima terça-feira
(10). No começo da próxima semana há condições
para pancadas de chuva à
tarde e à noite em todas
as áreas do estado de São
Paulo.
Fonte: ClimaTempo

A Região do Vale do Paraíba terá mais 29 escolas do
Programa de Ensino Integral (PEI). Em todo o estado serão 400 novas PEIs.
A expansão foi anunciada
nesta quinta-feira (5) pelo
Governador João Doria e
o secretário da Educação
Rossieli Soares.
O total de unidades que
funcionam nesta modalidade subiu de 364 em
2018, para 1.064 a partir de 2021, representando um aumento de quase
300%.
”São 400 novas escolas
que vão começar a funcionar a partir de fevereiro
de 2021 em tempo inte-

gral. Com este aumento de
300% no número de escolas, o ensino em tempo integral vai chegar a mais de
500 mil alunos. É o maior
número de alunos em ensino integral em um estado
no Brasil. E vamos seguir
dentro do objetivo de ter
mais escolas e mais alunos
em tempo integral no estado de São Paulo”, disse
Doria.
As novas escolas manifestaram interesse em aderir
ao programa e obedecem
aos critérios estabelecidos
pela Secretaria da Educação, como ter mais de 12
salas de aulas e atender
a uma comunidade com

maior vulnerabilidade socioeconômica.
“A política de ensino em
tempo integral é prioridade para o nosso governo. A
nossa meta de mil escolas
para 2023 já foi alcançada
com a adesão destas 400
novas unidades”, destaca
Rossieli Soares.
O programa contempla
48% dos municípios do
estado. Com esta expansão, mais 82 cidades terão
PEIs. Entre as novas escolas que vão aderir à iniciativa estão a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano,
e a Escola Estadual Professora Eurydice Zerbini,
em Heliópolis, na capital.
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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?
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 199, Termo nº 7267
Faço saber que pretendem se casar GUSTAVO DA SILVA MIGOTO e DAIANE PIRES DE MORAIS, 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 29 de março de 1995, de estado civil solteiro, de profissão músico, residente e domiciliado na
Rua José Monteiro Patto, nº 156, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ITAMAR MIGOTO, de 60 anos,
natural de Tremembé/SP, nascido na data de 10 de setembro de 1960 e de IRENE DA SILVA MARCELINO MIGOTO, de
51 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 10 de janeiro de 1969, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 27 de maio de 2000, de estado civil solteira, de profissão manicure,
residente e domiciliada na Rua José Monteiro Patto, nº 156, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de
DEMETRIO PIRES DE MORAIS, de 54 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 10 de março de 1966 e
de SILVIA APARECIDA PIRES DE MORAIS, de 47 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 29 de janeiro de 1973,
ambos residentes e domiciliados em Taubaté/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.
Livro D-25, FLS. nº 200, Termo nº 7268
Faço saber que pretendem se casar LUIZ GUSTAVO MARIOTO e VANESSA MOREIRA OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 24 de maio de 1977, de estado civil solteiro, de profissão técnico em prótese dentária, residente e domiciliado na Rua Aurea Aparecida de Oliveira Vargas, nº 41, Ana Candida, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ANIBAL
MARIOTO, de 78 anos, natural de Iepê/SP, nascido na data de 18 de outubro de 1942 e de SANTINA ALVES MARIOTO, de
72 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 26 de março de 1948, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A
habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 11 de setembro de 1990, de estado civil solteira, de profissão técnica em
prótese dentária, residente e domiciliada na Rua Aurea Aparecida de Oliveira Vargas, nº 41, Ana Candida, Tremembé/SP, CEP
12120-000filha de ROBERTO DE JESUS OLIVEIRA, de 60 anos, natural de Caculé/BA, nascido na data de 25 de setembro
de 1960 e de ENI MOREIRA OLIVEIRA, de 56 anos, natural de Presidente Prudente/SP, nascida na data de 01 de abril de
1964, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/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.

Clássico infantil
inspira evento do
Museu Felícia Leirner

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.

A programação do Museu
Felícia Leirner e Auditório
Claudio Santoro, instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa
do Governo do Estado de
São Paulo, geridas pela
ACAM Portinari, continua
com diversas atividades
do Cultura em Casa em
novembro. Neste sábado
(7), tem programação do
Família Feliz com a história infantil clássica “Menina Bonita do Laço De
Fita”. A obra de Ana Maria Machado, será contada
de forma simples e lúdica

e, ao mesmo tempo, conscientizará os participantes
sobre questões étnicas e
raciais. Uma mala repleta
de personagens encantará
a todos, criando muita diversão e aprendizado sobre as heranças culturais, a
valorização da diversidade
e da miscigenação do povo
brasileiro, além de iniciar
as celebrações sobre o Dia
Nacional da Consciência
Negra.
No domingo (8), um concerto on-line apresenta a
Orquestra Filarmônica de
Campos do Jordão e Re-

gião, projeto que visa disseminar conhecimentos,
capacitar e incluir músicos, em formação ou profissionais, proporcionando
a eles a experiência e a
oportunidade de fazerem
parte de uma orquestra. É
só acessar de casa e aproveitar a experiência.
Todas essas atividades e
muitas outras serão postadas no Facebook e no
Instagram do Museu Felícia Leirner e Auditório
Claudio Santoro (@museufelicialeirner), além de
veiculadas no site.
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Paisagista lança projeto sobre Educação
Ambiental no Vale do Paraíba

Princesa Folha no Reino
Verdejante trata-se da de
uma história que se passa
no Reino Verdejante nos
tempos atuais. Princesa
Folha é uma menina que
une o planeta Terra a este
mundo de outra dimensão. Lá, toda a natureza é
sempre cuidada com amor,
tudo floresce de forma natural e cresce em abundância, mas eles têm um inimigo: o Senhor Sujão, que
tenta dominar a mente dos
verdejantes e destruir tudo
ao seu entorno. Enquanto

isso acontece, a princesa junto com seus amigos
faz de tudo para impedir
a destruição, e no meio
do processo, eles ensinam
brincando a regenerar solos secos com bombas de
sementes e outras tantas
aventuras.
Será a partir da observação
da natureza e do contato
com a terra que o aprendizado e o entendimento
das Leis Naturais da Vida
irão acontecer, tudo isso
inserido pela TerraTerapia
(terapia feita com, e pela

terra) que será a técnica
responsável por promover
as mudanças significativas
no Reino Verdejante e no
cotidiano das pessoas envolvidas, que poderão se
enxergar como seres modificadores do futuro em
todos os setores de convivência. A mudança de
hábitos e de costumes são
grandes aliados para este
projeto. Desde os pequeninos até o público mais experiente poderão transpor
as dificuldades através dos
momentos de convívio na

natureza, gerando a inclusão social entre pessoas de
todas as idades.
Como proposta também
de inclusão, será disponibilizado no site o e-book
para download gratuito,
atividades para crianças
e educadores para que a
transformação
comece
dentro de casa e se expanda.
O projeto, contemplado no
edital nº 11/2020 - Inciso
III Lei Aldir Blanc, quase
que em totalidade contará
com a hashtag #PraCego-

Ver e descrição de imagens nos posts em redes
sociais, no site e na própria
contação da história, que
será realizada pela atriz e
arte educadora caçapavense Denise Almeida e estará disponível no canal do
Youtube da Princesa Folha
a partir das 10h do dia 23
de novembro de 2020.
No dia seguinte à contação, às 19h do dia 24 de
novembro, Ana Masseo,
engenheira agrônoma e
autora do livro, irá ministrar um ENCONTRO DE

TERRATERAPIA 100%
online e
gratuito.
A atividade é destinada a
professores e professoras,
profissionais da área de
artes, educação, contação
de histórias e interessados por verdejar o planeta.
Será uma excelente oportunidade para aprender
técnicas simples e lúdicas
sobre diversão e educação ambiental, que podem
ser aplicadas no dia a dia
de qualquer pessoa e em
qualquer lugar.
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ACIT divulga resultado da
promoção “Mês das “Crianças”
AVISO DE CONVOCAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim, por
este termo, CONVOCA o representante legal da empresa EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ
05.163.253/0001-08, vencedora do item 01 do Pregão Eletrônico Nº
034/2020, cujo objeto é a Aquisição de Caminhão Coletor Compactador e Caminhão Basculante à assinatura do Contrato Nº 074/2020
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, sob as penas contidas na cláusula oitava do presente contrato e na legislação
vigente. Potim, 05 de novembro de 2011. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - A Prefeita Municipal de Potim/SP, Sra.
Erica Soler Santos de Oliveira, no uso de suas atribuições, NOTIFICA, pelo presente edital, por se encontrar em local incerto e não
sabido, o Sr. Luiz Cláudio Ribeiro, portador do RG Nº 18.596.770 e
CPF Nº 084.486.798-57, representante legal da empresa CONSTRUTORA ISRAEL LTDA, CNPJ 03.056.635/0001-07, para que proceda à
execução de serviço de reparos à obra resultante da Tomada de Preços Nº 001/2014, cuja empresa citada foi vencedora, de Construção
de Unidade Básica do Bairro Vila Olívia, o qual está apresentando
falhas em sua execução e gerando dificuldades na utilização do prédio, e ainda apresentar defesa quanto às irregularidades no prazo de
10 (dez) dias. Potim, 05 de novembro de 2020. Erica Soler Santos de
Oliveira – Prefeita Municipal.

Centro de Controle de
Zoonoses de São Sebastião
realiza feira de adoção

Na última segunda-feira,
(1), a Associação Comercial e Industrial de Taubaté
(ACIT) realizou o sorteio
da promoção “Mês das
“Crianças”, que faz parte
da campanha TaubateAMO.
Essa campanha tem como
objetivo a valorização da
economia local e as promoções trabalham com
a possibilidade de trazer
o consumidor ao comércio em dois momentos:
primeiro para realização
de suas compras, e no segundo momento é com a
premiação dos sorteios,
em que o valor dos cartões
pode ser trocado exclusivamente nas lojas participantes do fundo promocional.
Nessa etapa foram sorteados para os consumidores
2 cartões presente no valor
de R$ 1.000 cada. Os vendedores registrados nesses
cupons também ganham e
serão contemplados cartões presente de R$ 200
cada. São eles:
Lucimar de Oliveira Cembranelli
Vendedor(a): Ana - Empresa em que comprou:
Lojas Teddy

Tabata de Lima Mello
Morgado
Vendedor(a): Suelen - Empresa em que comprou:
Ustop III
Atendendo as normas de
segurança e protocolos
sanitários que o momento exige, o sorteio foi realizado na sede da ACIT
apenas com a presença
dos colaboradores e de representantes da Diretoria e
transmitido ao vivo pelas
redes sociais da Associação para que todos pudessem acompanhar e torcer.
Os cupons dos consumidores que concorreram nessa
etapa da campanha participam, automaticamente, da
promoção do Natal, e tem
uma segunda chance de
ser sorteado.
Promoção de Natal
Nos próximos dias a ACIT
lança a promoção de Natal, em que serão sorteados, além dos Vale Presentes, um vale viagem para
os consumidores e para os
vendedores.
Para participar e concorrer
aos prêmios, os consumidores devem realizar suas
compras nas lojas participantes e a cada R$ 50
recebem um cupom, que

deve ser completamente
preenchido e depositado
nas urnas da promoção.
Os estabelecimentos serão
identificados com material
promocional e o selo da
campanha.
As empresas participantes do fundo promocional
podem ser consultadas no
site. Os associados que
ainda não estão participando da campanha Taubateamo mas tem interesse,
podem entrar em contato diretamente na ACIT.
Maiores informações podem ser obtidas no Departamento Comercial, pelo
telefone (12) 2125-8221.
A Associação não tem
medido esforços para
que esse momento tenha
o menor impacto, tanto
econômico quanto de vidas, e continua em defesa
dos associados e da classe
empresarial, divulgando
todas as medidas e ações
realizadas, com clareza e
transparência.
Importante ressaltar que
todas as empresas devem
adotar, obrigatoriamente,
os protocolos sanitários e
de higienização disponibilizados no site da prefeitura.

Polícia Militar prende em
flagrante autor de tentativa
de feminicídio em Cunha

O Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ), Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde (SESAU) da
Prefeitura de São Sebastião vai realizar na próxima sexta-feira (13), mais
uma feira de adoções de
filhotes de cães e gatos,
das 14h às 17h, na Rua da
Praia, em frente a Secretaria de Turismo (SETUR).
Os filhotes estão vermífugados, não foram castrados, mas após atingirem
a idade para castração te-

rão vaga garantida para
o procedimento que será
feito pelo CCZ. Para isso,
basta levar o documento
de adoção. Os requisitos
para quem quiser adotar
um destes animais são:
assumir a reponsabilidade
de cria-lo, ser maior de 18
anos, apresentar os documentos RG e CPF, além de
comprovante de endereço.
Durante a feira, todos os
protocolos de higienização, quanto a pandemia
do novo coronavírus (CO-

VID-19) serão seguidos,
entre eles, o uso obrigatório de máscara e álcool em
gel.
Para quem não conseguir
comparecer a feira, o CCZ
de São Sebastião fica na
Avenida Dario Leite Carrijo, n° 2.598, bairro Jaraguá. O horário de visitas é
de segunda a sexta-feira,
das 9h às 16h. Mais informações pelo número (12)
3861-2555.
Caso esteja chovendo, a
feira será cancelada.

Ainda na última quinta-feira (5), por volta das
12h, policiais militares
realizavam patrulhamento preventivo na Avenida
Antônio Luiz Monteiro,
Centro, foram acionados
por populares, que informaram que uma mulher,
vítima de violência doméstica, em desespero,
havia pulado da Jane do
apartamento que reside

com o companheiro, cerca
de 5 metros de altura.
De pronto, foram averiguar, a vítima relatou a
violência física, socos,
chutes e que o companheiro com uma faca, tentou
matá-la, o que motivou a
fuga.
Policiais militares, utilizando escudo balístico e
técnicas de negociação,
vez que o agressor estava

no interior do apartamento, exaltado e armado com
uma faca.
Após certo tempo de negociação, o agressor, jogou a
faca e se rendeu, foi detido e conduzido ao plantão
policial, onde permaneceu
à disposição da justiça, por
tentativa de feminicídio. A
vítima não corre risco de
morte, mas apresenta lesões.
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O segredo da longevidade

O aumento da expectativa de vida é realidade.
Especialista mostra como
chegar à velhice com
qualidade. Cerca de 30%
dos idosos com mais de
60 anos têm problemas
de sarcopenia, entendida
como a perda de massa,
força e desempenho da
musculatura. A boa notícia é que esse mal pode ter
seu impacto reduzido ou
postergado com cuidados
simples ao longo da vida.
“Por volta dos 30 anos,
começamos a perder massa muscular, num processo

natural, mas a velocidade
dessa perda e o impacto
que ela causa na qualidade de vida do paciente
decorrem diretamente da
quantidade de massa magra que as pessoas têm no
corpo: quanto menos massa magra tivermos mais
riscos corremos”, diz o dr.
Roberto Miranda, cardiologista e geriatra. Segundo
dados do IBGE (2018), a
expectativa de vida ao nascer dos brasileiros aumenta ano após ano e já atinge
72 anos para os homens e
79 anos para as mulheres,

além de ser cada vez mais
comum, pessoas comemorem mais de 100 anos de
idade. Mas esses números são superados quando
pensamos por faixa etária,
ainda segundo o IBGE
uma mulher com 60 anos,
por exemplo, em média viverá mais 22,9 anos, ultrapassando assim o número
estimado no nascimento.
Muito se fala em como o
país está ou não preparado
para cuidar dessas pessoas
e pouco sobre como a população está se preparando
para viver mais e melhor.

Dr. Roberto Miranda explica que o indivíduo com
pouca massa magra torna-se “fraco” e o quadro
pode ser agravado com a
incidência de uma doença
aguda. Por exemplo: um
idoso com boa quantidade de massa magra tende
a se recuperar melhor de
uma pneumonia, pois o organismo usa esse recurso
para auxiliar a recuperação. Com o quadro estabilizado, ainda sobra massa para ele se recuperar e
voltar para suas atividades
rotineiras. O mesmo não
acontece com o idoso com
pouca massa magra. Ele
tem as chances de morte
ou dependência ampliadas, pois o seu organismo
pode não ter a força necessária para se recuperar
completamente de uma
enfermidade pontual.
“Outro problema é a perda
de massa e de tecido ósseo
(osteoporose), que também é comum e aumentam o risco de fraturas, as
quais são extremamente
complicadas para lidar e
recuperar os pacientes”,
ressalta o geriatra. Segundo o Ministério da Saúde,
aproximadamente 10 milhões de brasileiros têm
osteoporose, o que causa 1
milhão de fraturas por ano.
Esses graves problemas
podem ser minimizados
(ou adiados) com mudan-

ças simples no cotidiano:
ter estilo de vida ativo, o
que significa no mínimo
5 mil passos por dia, ou
fazer meia hora de caminhada; ter alimentação balanceada, que não restrinja
os alimentos, mas reduza a
ingestão daqueles que não
contribuem com a saúde;
ter equilíbrio emocional,
para que o corpo não sofra as consequências de
problemas menores; evitar
o excesso de álcool e não
fumar. Outra ferramenta
importante é a suplementação, que proporciona ao
organismo os nutrientes
essenciais quando eles não
são aportados por meio da
dieta nutricional padrão.
Um exemplo clássico é a
ingesta de proteínas, que
na maioria das vezes não
atinge a recomendação
diária. Uma ótima fonte
de proteínas são os peptídeos de colágenos que são
isentos de alérgenos, como
a proteína do leite, soja e
glúten. Uma combinação
adequada e balanceada de
proteínas associada a vitaminas, minerais e aminoácidos de cadeia ramificada
(BCAA´s) são indispensáveis para a síntese muscular auxiliando na prevenção da sarcopenia.
Já para a saúde dos ossos e
contra a osteoporose é necessária uma ingesta adequada cálcio, vitamina D,

K e magnésio. Lembrando
que os ossos não são formados apenas por cálcio
e que o aporte de proteína para os ossos, além da
vitamina D e magnésio, é
fundamental para a formação de um composto ósseo
de qualidade, não esquecendo o papel da vitamina
K2 como um carreador do
cálcio para os ossos evitando que ele se acumule
nas artérias e rins. Vale
mencionar que existem diversas fontes de cálcio, e
que o Cálcio Citrato Malato, dentre os compostos de
cálcio é o melhor absorvido pelo nosso organismo,
chegando a ser quase 2 vezes mais absorvido do que
o carbonato de cálcio.
Uma alimentação balanceada, seja via dieta nutricional padrão ou suplementada, e a prática de atividade
física regular são a chave
para manter o organismo
em condição de oferecer
a melhor resposta frente
às necessidades habituais,
promovendo um envelhecimento mais saudável e
longevo. “Nada disso é fácil, mas os resultados são
evidentes e comprovados
por inúmeros estudos. Por
isso, minha dica para todos é: parem de procrastinar. Comecem hoje a fazer
a diferença, independente
da sua idade”, completa
dr. Roberto Miranda.

Eleições 2020: urnas brasileiras são seguras e uso é
transparente, afirma TSE

Não são novas as dúvidas
e questionamentos sobre a
segurança das urnas utilizadas pela Justiça Eleitoral nas eleições brasileiras. No pleito de 2018, o
tema foi objeto de ações
coordenadas de eleitores e
grupos políticos para jogar
suspeição sobre a segurança do sistema e a consequente legitimidade dos
resultados das votações a
partir dele. Neste mês, que
o Brasil se prepara para escolher prefeitos e vereadores novamente, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
reafirmou à Agência Brasil que as urnas eletrônicas
são seguras e que as medidas adotadas são transparentes, podendo ser acompanhadas pelos partidos e
outras instituições.
O secretário de Tecnologia da Informação do
TSE, Giuseppe Janino,
lembra que as urnas são
empregadas como meio

técnico de coleta de votos
desde a disputa municipal
de 1996. Ele conta que
a iniciativa veio em resposta ao que chamou de
limites a falhas da coleta
e apuração humanas. No
processo até então, pessoas votavam em cédulas de
papel, que eram colocadas
em grandes sacos e depois
eram retiradas para o escrutínio.
“Tínhamos muita intervenção humana. E quando há intervenção humana
temos três características.
Lentidão, prática de erros
e possibilidade de fraude
pela manipulação da informação. Houve possibilidade de se transformar
um processo que era lento
e cheio de erros e fraudes
em um processo célere,
com garantia de integridade e proteção, com rastreabilidade que está ligado à
transparência”, destaca o
secretário.

Para efeito de comparação,
dois dias após o término da
votação nos Estados Unidos, as apurações dos votos para presidente e para
parte do Parlamento não
haviam sido concluídas.
No Brasil os resultados
presidenciais são dados
horas após o fechamento
das urnas, enquanto os dos
estados menores acontecem ainda no mesmo dia,
sobrando poucas Unidades da Federação que concluem no dia seguinte.
Giuseppe Janino considera a urna eletrônica uma
“mudança de paradigma”.
A partir do início do seu
emprego o sistema foi sendo aperfeiçoado e foram
inseridas novas funcionalidades. Ele considera que
o projeto garante segurança e transparência.
Toda a tecnologia é desenvolvida no TSE, conforme
o secretário. Seis meses
antes de cada eleição o

sistema é aberto para que
mais de 15 instituições,
como partidos políticos,
Ministério Público, Polícia Federal, universidades
e entidades de classe, se
habilitem para verificar os
programas que serão adotados.
Após este período, os
programas são lacrados e
blindados, passando por
mecanismos de segurança
por meio de assinaturas.
“Em cada um deles é feito
um código matemático e
isso gera um dígito verificador. Isso garante integridade. Fazemos um conjunto de assinaturas em cima
desses programas que vão
desde o chefe da unidade,
coordenador,
secretário
de tecnologia e autoridades como o presidente do
TSE, PGR [Procuradoria-Geral da União], presidente da OAB [Ordem dos
Advogados do Brasil], que
fazem a última camada de

assinaturas”, explica Janino.
Uma cópia fica no cofre
do tribunal como alternativa para verificação. Outras são enviadas para os
tribunais regionais eleitorais. Quando o software é
instalado nas urnas, estas
o leem e conferem as assinaturas. Apenas desta maneira, coloca o secretário,
a urna funciona. Ele argumenta que não seria possível uma fraude roubando
uma urna, por exemplo.
“Este fato de subtrair uma
urna não preocupa, porque
ela tem todo um esquema
de proteção porque ela não
vai funcionar e não vai gerar dado que não será oficial. Existem vários pontos
de segurança e verificação
que garantem a integridade do processo”, diz.
Outro procedimento de fiscalização feito pela Justiça
Eleitoral é selecionar determinadas urnas na vés-

pera da eleição e proceder
uma simulação dos votos
nas sedes dos TREs. Isso
ocorre com a participação
de representantes das candidaturas, com câmeras
filmando os votos e após
o fim do procedimento há
uma conferência se os votos vistos correspondem
àqueles registrados na máquina.
Após cada pleito, o TSE e
a Justiça Eleitoral avaliam
o desempenho do sistema
e discutem o que pode ser
inserido, tanto nos equipamentos quanto nos programas utilizados. “Não
há nenhum caso de fraude
identificada até hoje. Todas as suspeições formalizadas são investigadas
por instituições independentes, como Ministério
Público e Polícia Federal”,
enfatiza o responsável pela
tecnologia da informação
do tribunal.
Fonte: Agencia Brasil

