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A Gazeta dos Municípios

Prefeitura de São Sebastião 
marca presença em feira

no Rio Grande do Sul

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio
Santoro convidam público para refletir sobre

o Dia Nacional da Consciência Negra

Suzano integra Índice Dow 
Jones de Sustentabilidade

De 5 a 8 de novembro, a 
Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio da Secretá-
ria de Turismo (SETUR), 
participou da 32ª edição da 
Feira Internacional de Tu-
rismo de Gramado (Fes-
turis), no Rio Grande do 
Sul. O evento foi palco da 
retomada segura do turis-
mo, sendo a primeira fei-
ra presencial do segmento 
no Brasil desde o início da 
pandemia COVID-19, se-
guindo todos os protoco-
los de segurança.
O município de São Se-
bastião marcou presença 
no estande da EMBRA-
TUR (Agência Brasileira 
de Promoção Internacio-
nal do Turismo), junta-
mente com representantes 
de Estados importantes 
como Piauí e São Paulo; 

Com o intuito de dar voz 
à raça e promover uma 
reflexão sobre a signifi-

A Suzano, referência glo-
bal na fabricação de bio-
produtos desenvolvidos a 
partir do cultivo de euca-
lipto, foi selecionada para 
integrar a seleta carteira 
2020-2021 do Índice Dow 
Jones de Sustentabilidade 
- Mercados Emergentes 
(DJSI Emerging Markets). 
O índice é composto por 
apenas 10% das melho-
res empresas de cada se-
tor, dentre as 780 maiores 
companhias avaliadas dos 
20 países caracterizados 
como mercados emergen-
tes.  
Além da Suzano, apenas 

e também no estande da 
Secretaria do Estado de 
São Paulo, integrando o 
Circuito Litoral Norte, ao 
lado das cidades de Ilha-
bela, Caraguatatuba, Uba-
tuba.
Representando a SETUR, 
as servidoras públicas 
Ana Carolina Gonçalves 
e Járdilas Vieira ministra-
ram uma capacitação aos 
visitantes, apresentando 
os principais atrativos da 
cidade, o ecoturismo, a 
gastronomia, a hotelaria e 
a cultura local.
Para Ana Carolina, a feira 
foi um primeiro passo para 
a retomada do turismo. 
“Foi uma feira reduzida, 
com um formato que não 
estávamos acostumados, 
mas com resultado muito 
positivo. O encontro mos-

cância da data, o Museu 
Felícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro, institui-

outras dez companhias 
brasileiras fazem parte das 
novas carteiras que inte-
gram a família de índices 
DJSI, conforme divulga-
do na última sexta-feira 
(13) pela avaliadora suíça 
SAM, integrante da S&P 
Global.  
O prestigiado Índice Dow 
Jones de Sustentabilidade 
foi criado em 1999 para 
identificar empresas que 
apresentam as melhores 
práticas em sustentabili-
dade, através da análise de 
diversos critérios nas di-
mensões econômica, am-
biental e social com foco 

trou que é possível viabi-
lizar uma feira mesmo em 
uma realidade ainda afeta-
da pela pandemia da CO-
VID-19, se observados os 
cuidados necessários para 
o momento. Todas as ati-
vidades foram cercadas de 
cuidados especiais e, para 
os organizadores, o even-
to pode ter representado 
uma possibilidade real de 
retomada para o segmen-
to. Em qualquer lugar que 
pudermos levar o nome 
de São Sebastião, estare-
mos”, afirmou.
Cerca de 5 mil inscritos 
compareceram no local 
e mais de 6 mil reuniões 
foram realizadas ao longo 
de três dias. Além disso, 
a feira contou com 130 
estandes e mais de 1.500 
marcas em exposição.

ções da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de 

na criação de valor no lon-
go prazo para os acionis-
tas. O processo anual de 
seleção é auditado exter-
namente pela Deloitte. 
“Continuaremos a nos de-
dicar para que nossas prá-
ticas ambientais, sociais e 
de governança sejam con-
tinuamente reconhecidas 
diante da dinâmica agenda 
ESG e da crescente aten-
ção global dada à geração 
de valor no longo prazo 
e de forma sustentável”, 
afirma Marcelo Bacci, di-
retor executivo de Finan-
ças e Relações com Inves-
tidores da Suzano. 

São Paulo, geridas pela 
ACAM Portinari, promo-
vem ações temáticas nesse 
mês de novembro.
Programação
Entre os dias 16 e 22, o 
público conhecerá a tra-
jetória de personalidades 
negras brasileiras que atu-
aram em diversos âmbitos 
sociais e culturais. Macha-
do de Assis, Pixanguinha, 
Grande Otelo e Carolina 
Maria de Jesus são alguns 
nomes que serão aborda-
dos para explicitar a re-
presentatividade e a voz 
negra na sociedade.

Na quinta-feira (19), Mu-
seu e Auditório compar-
tilham a música “Arrasa 
Senzala”, da série “Canto 
pra ficar Odara”, da banda 
de música afro-brasileira 
Odara Negrada. No vídeo, 
os integrantes mostram 
o respeito ao significado 
da senzala e de toda sua 
resistência. Já na sexta-
-feira (20), para promover 
uma reflexão profunda, 
Christian Fernando Mou-
ra, professor e doutorando 
em Arte, ministra um ba-
te-papo sobre a importân-
cia dos povos e da cultu-

ra africana na construção 
da identidade brasileira. 
O diálogo também tem o 
objetivo de refletir sobre 
como o racismo estrutu-
ral priva as pessoas negras 
de direitos iguais aos dos 
brancos e ajuda na manu-
tenção de mecanismos de 
injustiça e desigualdade 
no país, contribuindo com 
o debate para gerar escla-
recimentos, desfazer inter-
pretações errôneas e diluir 
preconceitos por meio do 
acesso a informações reais 
e da busca por reparações 
históricas. 
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Por que se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais anos 
que passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este ritual 
contém uma série de simbologia, significados e tradições. Essa tradição 
tem mais de quatro mil anos e provém da China Antiga, onde o arroz é 
símbolo de prosperidade, felicidade e abundância. Nessa altura acredita-se 
que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a longevidade e a fertilidade. Pro-
metendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi então, com base 
nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais expressão, 
percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atualmente, depois 
dos noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado sim, os convi-
dados juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos de felicidades e 
prosperidade. Apesar de este ritual ser uma prática comum em alguns lo-
cais é necessário ter uma autorização da Igreja para que tal acontecimento, 
já que o arroz é extremamente escorregadio e pode dar caso de acidente 
entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados com 
a extremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema mantendo-a 
centralizada no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da 
clara diminui porque a albumina, uma proteína presente em sua compo-
sição, reage com o ar externo que passa pelos poros existentes na casca 
e isso faz com que a gema flutue e começa a se deteriorar caso entre em 
contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita estiver voltada para 
baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câmara de ar 
localizada na mais longa. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem nela.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefira 
ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.

Prefeitura de São Sebastião 
realiza evento sobre
a Consciência Negra

A Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio da Funda-
ção Educacional e Cultu-
ral “Deodato Sant’Anna” 
(Fundass) em parceria 
com a Secretaria de Edu-
cação, a Acubalin, o Gru-
po de Estudos Azânia/
Unilab e a Comunidade 
Negra Iadalin, preparou 
uma programação especial 
em comemoração ao mês 
da Consciência Negra no 
município.
O evento “Novembro Pre-
to” acontecerá de 17 a 28 
de novembro, contando 
com sete dias de diver-
sificadas atrações como 
saraus, debates, rodas de 
conversa, manifestações 
de culturais, exposição, 
oficina, entre outras ativi-
dades, todas realizadas de 
forma on-line, seguindo 

os protocolos sanitários 
de proteção contra a CO-
VID-19.
Com o objetivo de refle-
tir e promover ações que 
debatam sobre a impor-
tância da história e cultura 
africana e seu legado na 
cultura e identidade bra-
sileira, a programação ini-
ciou nesta terça-feira (17), 
às 10h, debatendo sobre o 
tema “Educação e Antir-
racismo - Desafios para o 
Século XXI”, com a con-
vidada Professora Doutora 
em Antropologia, Joanice 
Conceição. 
Ao longo do dia, ocor-
rerá também o Painel de 
Partilhas com professo-
res que protagonizam a 
Lei 10.639/03 e a Roda 
de Leitura: “Úrsula” de 
Maria Firmina dos Reis, 

mediada pela professora 
Shirlei Rodrigues.
A programação se estende 
à nova Biblioteca Munici-
pal Álvaro Dória Orselli, 
que será sede da Exposi-
ção Fotográfica - “São Se-
bastião - África em Nós” - 
Fase II e também receberá 
a roda conversa “Autores 
e Personagens Negros Im-
portam - Uma abordagem 
antirracista” e a Contação 
de História “As Tranças de 
Bintou”, com a professora 
e contadora de histórias, 
Cris Oliveira.
As atrações serão transmi-
tidas ao vivo no Facebook 
da Fundass, no Youtube da 
Secretaria de Educação e 
pelo Site Conexão Educa, 
que disponibilizará o link 
de acesso de determinadas 
atividades.
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PUC-SP prorroga
inscrições para o Vestibular 

de Verão 2021

Segundo repasse de ICMS
de novembro garante R$ 389 milhões 

para municípios paulistas

Projeto poderá permitir uso do FGTS 
para reformas e educação

Atividades gratuitas
sobre videogame têm

inscrições abertas

Foram prorrogadas, até 
a segunda-feira (23), as 
inscrições para o Vestibu-
lar de Verão da Pontifícia 
Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), que 
em 2021 terá três cursos 
novos: Engenharia de Sis-
temas Ciber-Físicos, Du-
pla Licenciatura em Le-
tras: Língua Portuguesa e 
Inglesa e Estudos da Lin-
guagem (bacharelado).
A prova, marcada para a 
sexta-feira (6), será rea-
lizada totalmente online, 
em razão da necessidade 
de manter o distancia-
mento social, tendo sido 
adaptada ao contexto di-
gital. A avaliação terá du-
ração mais curta, de três 
horas, além de trazer pela 
primeira vez um conjunto 
de questões relacionadas 
a Atualidades. “Nosso ob-
jetivo é avaliar a condição 
que os estudantes têm de 
mobilizar informações e 
conhecimentos factuais 
para embasar sua inter-
pretação de temas e fatos 
socialmente relevantes, 
relacionados à “vida real”, 
o que equivale a dizer: 
problemas que existem 
fora do contexto escolar 
ou laboratorial”, afirma a 
pró-reitora de Graduação, 
professora Alexandra Ge-
raldini. Ao todo, a Univer-

A Secretaria de Fazenda e 
Planejamento do Estado de 
São Paulo transfere nesta 
terça-feira (17) R$ 389,16 
milhões em repasses de 
ICMS para os 645 muni-
cípios paulistas. O depósi-
to feito pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento é 
referente ao montante ar-
recadado no período de 9 
a 13 de novembro.
Os municípios já haviam 

Com inscrições abertas e 
gratuitas, a aula expositiva 
“Videogame, a evolução 
da arte”, com João Varella, 
e a oficina “A Nova Cali-
fórnia”, com Tainá Felix 
da Silva, estão nas pro-
gramações online de no-
vembro da Biblioteca de 
São Paulo (BSP) e Biblio-
teca Parque Villa-Lobos 
(BVL), respectivamente. 
A BSP e a BVL são equi-
pamentos da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São 
Paulo, geridos pela Orga-
nização Social SP Leituras 
- eleita pelo segundo ano 
consecutivo uma das 100 
Melhores ONGs do Brasil.
“Videogame, a evolução 
da arte” está marcada para 
30 de novembro, das 19h 
às 21h, e as vagas são li-
mitadas. A atividade trata 
do videogame como gê-
nero de criação e Varella 
questiona: até que ponto, 
a tecnologia, a economia 
e a história influenciam 
os jogos? Entre os temas 
abordados também cons-

De autoria do deputado 
Luiz Carlos Motta (PL-
-SP), o Projeto de Lei 
4457/20 permite que o tra-
balhador saque os valores 
que estão acumulados na 
conta individual vincu-
lada ao Fundo de Garan-
tia do Tempo de Servi-
ço (FGTS), para custear 
eventuais despesas com 
educação e com a reforma 
de um imóvel próprio.
O texto, que ainda tramita 
na Câmara dos Deputados, 
determina que esses re-
cursos possam ser usados 
para pagamento de mensa-
lidades em qualquer fase 
da educação - desde ensi-
no infantil até pós-gradua-
ção. Além disso, os valo-
res podem ser usados para 
a compra de material es-
colar. O uso do FGTS para 
esses fins deverá aquecer 
ainda mais a economia 
brasileira. Na questão da 
educação, é uma maneira 
de garantir que pessoas 
consigam melhores opor-
tunidades de trabalho e, 
quanto ao setor de cons-

sidade oferece vagas em 
38 graduações.
Pioneiro no Brasil, o curso 
de Engenharia de Sistemas 
Ciber Físicos (bacharela-
do) é uma das novidades 
para o primeiro semestre 
do próximo ano. Por meio 
das tecnologias, que per-
mitem a fusão dos mun-
dos físico, digital e bio-
lógico, e proporcionam a 
convergência das áreas de 
Controle, Computação e 
Comunicação (3C), esses 
sistemas são utilizados em 
processos de produção, 
por exemplo, na chamada 
indústria 4.0 ou na agricul-
tura 4.0. São ferramentas 
valiosas em muitos outros 
campos de aplicação; inte-
grados em uma rede inte-
ligente, podem controlar 
uma rede de energia do 
amanhã ou controlar o trá-
fego para torná-lo mais se-
guro e reduzir as emissões 
de dióxido de carbono. Ao 
todo, serão oferecidas 25 
vagas no turno matutino 
do campus Consolação.
Outra graduação dispo-
nível a partir do próximo 
ano será Letras: Língua 
Portuguesa e Língua In-
glesa (Licenciatura), que 
busca responder à neces-
sidade de se repensar a 
formação do professor 
de Línguas para atuar em 

recebido R$ 557,08 mi-
lhões no repasse anterior, 
realizado em 10/11, relati-
vo à arrecadação do perío-
do de 3/11 a 6/11. 
Com os depósitos efe-
tuados hoje, o valor                       
acumulado distribuído às 
prefeituras em novembro 
sobe para R$ 946,25 mi-
lhões.
Os valores correspondem 
a 25% da arrecadação do 

tam o surgimento do Vale 
do Silício, a globalização, 
a estética agressiva dos 
anos 1990, a revolução 
independente por meio 
da distribuição digital e a 
gamificação. João Varella 
é jornalista especializado 
em tecnologia e economia, 
além de autor dos livros 
“Videogame, a Evolução 
da Arte”, “42 Haicais e 7 
Ilustrações”, entre outros, 
e fundador da editora Lote 
42, das livrarias Sala Tatuí 
e Banca Tatuí.
Na oficina online “A Nova 
Califórnia”, Tainá Felix da 
Silva mostra como se deu 
o processo de criação do 
jogo eletrônico inspirado 
em conto de mesmo nome 
do escritor Lima Barreto 
(1881-1922). O encontro 
virtual acontece em 20 
de novembro, às 18h, as 
vagas também são limita-
das. Na atividade, Tainá 
falará sobre processos de 
criação, escolhas de de-
sign e pesquisas durante o 
desenvolvimento do jogo 
eletrônico. Tainá Felix é 

trução civil, isso poderia 
ajudar a mover toda a ca-
deia de mercado de traba-
lho no país.
FGTS para reformas em 
imóvel próprio
Um dos usos mais tradi-
cionais do FGTS é para a 
aquisição de um imóvel 
próprio. No entanto, com 
a possibilidade de usá-lo 
para reformas necessárias, 
isso poderá aumentar a 
qualidade de vida de seus 
moradores, assim como 
movimentar um setor que 
é decisivo para o compor-
tamento do mercado no 
Brasil.
Além de empregar traba-
lhadores da construção 
civil, diversos outros itens 
são necessários para as 
reformas. Do cimento à 
parafusadeira, são vários 
os produtos que passarão 
a ter maior saída nas lojas 
especializadas, aumentan-
do também a produção em 
suas fábricas.
Medida segue tendência 
em períodos de crise
Antes mesmo da crise cau-

uma sociedade interconec-
tada, caracterizada pela 
onipresença da informa-
ção abundante em que ha-
bilidades de seleção, iden-
tificação das informações 
e seu uso apropriado serão 
habilidades determinantes 
de sua inserção pessoal e 
profissional, em um am-
biente em que novas prá-
ticas culturais ( inclusive 
de leitura, escrita e co-
municação de forma mais 
ampla) se configuram e se 
ampliam continuamente. 
No Vestibular de Verão, 
serão oferecidas 25 vagas 
para o período matutino 
do campus Monte Alegre.
Estudos da Linguagem 
(Bacharelado) é mais uma 
novidade pioneira do pro-
cesso seletivo da PUC-SP. 
O curso, que adota o uso 
de metodologias ativas 
de ensino, visa formar 
profissionais capazes de 
atuar em diferentes cam-
pos em que problemas de 
linguagem precisem ser 
abordados como forma de 
melhorar os resultados ou 
mesmo de garantir a reali-
zação dos objetivos visa-
dos. A taxa de inscrição do 
Vestibular de Verão 2021 
da PUC-SP é de R$140,00. 
A primeira chamada será 
divulgada no dia 16 de-
zembro.

imposto, que são distri-
buídos às administrações 
municipais com base na 
aplicação do Índice de 
Participação dos Municí-
pios (IPM) definido para 
cada cidade. 
Nos primeiros dez meses 
deste ano, a Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
depositou R$ 23,83 bi-
lhões aos municípios pau-
listas. Confira.

pós-graduada em Gestão 
Cultural pelo Senac-SP, 
bacharel em Teatro pelo 
curso de Comunicação das 
Artes do Corpo pela PU-
C-SP e atriz formada pelo 
Teatro Escola Macunaíma 
(2007). É produtora dos 
jogos “A Nova Califórnia” 
e “Amora”.
Com a necessidade de es-
timular o distanciamento 
social e outras medidas de 
proteção contra o contágio 
pelo novo coronavírus, 
a Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa criou o 
#Culturaemcasa, que am-
plia a oferta de conteúdos 
virtuais dos equipamentos.
Importante acrescentar 
que as duas bibliotecas 
estão retomando as ativi-
dades presenciais de pro-
gramação cultural gradu-
almente, com capacidade 
de atendimento reduzida 
e respeitando os protoco-
los de saúde. Para mais 
informações, acesse as re-
des sociais dos dois espa-
ços: @BSPbiblioteca e @
BVLbiblioteca.

sada pelo coronavírus, em 
outros momentos da histó-
ria brasileira, o aporte de 
uma quantia maior de di-
nheiro foi utilizado como 
solução para manter a eco-
nomia aquecida. Afinal, é 
através do consumo que 
muitos brasileiros ajudam 
a gerar mais empregos e 
oportunidades no merca-
do.
A liberação do uso do Fun-
do de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) seria 
outra maneira de conse-
guir mover o dinheiro que 
estaria parado para que 
pudesse ser utilizado em 
outros fins, ampliando as 
possibilidades de negócios 
no Brasil.
Além disso, os imóveis 
com reformas e reparos 
necessários oferecem mais 
segurança a seus morado-
res e aumentam a valori-
zação do bem. Com isso, 
em possíveis vendas, o 
proprietário poderá rece-
ber um valor maior do que 
o imóvel normalmente va-
leria.
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UNITAU promove live
sobre habilidades
socioemocionais

EcoRodovias promove
campanha de Natal para ajudar 

mais de 20 mil crianças

ESF Santa Luzia de Aparecida 
prorroga retorno de atendimentos 

para próxima semana

Mega-Sena da Virada vai
sortear prêmio estimado

em R$ 300 milhões

O curso de Pós-graduação 
em Desenvolvimento de 
habilidades socioemocio-
nais e práticas inovadoras 
na Educação da Univer-
sidade de Taubaté (UNI-
TAU), em parceria com 
o Instituto Ser Educativo, 
promoverá nesta quarta-
-feira (18), às 20h, uma 
live com o tema “Ensino 
de habilidades socioemo-
cionais: desafios e con-
quistas”. O evento será 
transmitido pelo canal da 
TV UNITAU e contará 
com a participação da Pro-
fa. Dra. Fabiane Fogaça, 
docente do curso de Psi-
cologia da UNITAU, da 
Profa. Dra. Andrea Rosin, 
do Instituto Ser Educativo, 
e da Profa. Dra. Fabiana 

Com a missão de ajudar 
a transformar o Natal de 
milhares de crianças Bra-
sil afora, a EcoRodovias 
realiza, pelo 15º ano con-
secutivo, o projeto “Papai 
Noel Existe”.  Em 2020, 
mais de 22 mil crianças de 
95 instituições localizadas 
nas regiões Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste receberão 
brinquedos acompanhados 
por cartinhas escritas por 
fornecedores e colabora-
dores dispostos a manter 

Prevista para retornar com 
os atendimentos nesta ter-
ça-feira (17), a ESF Santa 
Luzia só retornará com os 
atendimentos à população 
na próxima semana, a par-
tir da próxima segunda-
-feira (23). Os atendimen-
tos no local, inclusive os 
previamente agendados, 
foram transferidos para 

As apostas para o sorteio 
especial da Mega-Sena da 
Virada já podem ser feitas 
nas casas lotéricas creden-
ciadas pela Caixa, em todo 
o país ou pela internet. 
O prêmio estimado para 
esta edição é de R$ 300 
milhões e o sorteio será 
realizado no dia 31 de de-
zembro.
Como nos demais concur-
sos especiais, o prêmio 
principal não acumula. Se 

Maris Versuti, da USP de 
Ribeirão Preto.  
O encontro virtual irá 
abordar as experiências e 
as habilidades que os seres 
humanos têm para lidar 
com suas emoções, para 
gerenciar metas de vida e 
se relacionar com as ou-
tras pessoas. 
Para a coordenadora ad-
junta do curso de pós-
-graduação, o tema é 
importante no contexto 
escolar, pois é um assunto 
que oferece uma proteção 
aos alunos em relação a 
comportamentos de risco, 
como o bullying e o uso de 
drogas. “Espero que seja 
um momento de abordar 
o assunto com professo-
res especialistas na área, 

vivo o espírito do Natal.
A ação acontece desde 
2006, quando a compa-
nhia, ao invés de pre-
sentear seus parceiros de 
negócios, fornecedores e 
colaboradores, optou por 
convidá-los a participar 
da ação. Por meio do site 
desenvolvido para a cam-
panha, os ajudantes do 
Papai Noel respondem às 
cartinhas da criançada e a 
EcoRodovias se encarre-
ga da compra e entrega do 

o Ambulatório de Saúde 
da Mulher. Isso acontece, 
pois como parte das me-
lhorias no serviço de saúde 
do município, a Prefeitura 
de Aparecida, por meio da 
Secretaria de Saúde e da 
Secretaria de Obras, tem 
realizado alguns serviços 
de reparos nas unidades de 
saúde de toda a cidade.

não houver ganhadores 
na faixa principal, com 
acerto de seis dezenas, o 
valor será dividido entre 
os acertadores da segunda 
faixa, com cinco acertos, e 
assim por diante.
De acordo com a Caixa, o 
valor do prêmio principal, 
caso aplicado na poupan-
ça, renderia no primeiro 
mês mais de R$ 347 mil. 
Um volante, com seis de-
zenas marcadas, custa R$ 

em um clima descontraído 
e com a participação do 
público com perguntas e 
comentários”, comenta a 
professora. 
O curso de Pós-graduação 
em Desenvolvimento de 
habilidades socioemocio-
nais e práticas inovado-
ras na educação permite 
o entendimento científico 
sobre as habilidades so-
cioemocionais por meio 
de teorias e de dinâmicas 
aplicáveis na educação. 
A formação permitirá que 
professores, gestores esco-
lares, psicólogos e demais 
educadores desenvolvam 
ações e projetos inovado-
res, que promovam o de-
senvolvimento do ser hu-
mano.

presente.
Em 2019, foram atendi-
das 81 instituições, bene-
ficiando mais de 14 mil 
crianças de escolas loca-
lizadas nos estados de São 
Paulo, Paraná, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Sul, 
Espírito Santo, Minas Ge-
rais e Goiás.
Nesses 14 anos, o projeto 
já ganhou dois prêmios na 
área de marketing social 
e presenteou mais de 150 
mil crianças.

Algumas unidades já tive-
ram o início dos trabalhos 
e outras já encerraram os 
trabalhos com os atendi-
mentos sendo retomados 
normalmente. A ESF San-
ta Luzia ficará fechada, 
portanto, ao longo dessa 
semana, retornando a re-
ceber as pessoas a partir 
da próxima segunda-feira.

4.50.
O apostador também pode 
aumentar as chances de 
ganhar adquirindo os bo-
lões que são comerciali-
zados nas lotéricas. Na 
Mega-Sena, os bolões têm 
preço mínimo de R$ 10. 
Porém, cada cota não pode 
ser inferior a R$ 5. É pos-
sível realizar um bolão de 
no mínimo duas e no má-
ximo 100 cotas.
Fonte: Agencia Brasil


