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A Gazeta dos Municípios

Moda: Estampas e outras 
estratégias podem fazer 

toda a diferença nos looks 
masculinos

Faculdade Canção Nova 
tem vagas remanescentes 

no ensino superior

Surfe: Ítalo e Medina chegam 
às oitavas de Pipeline

Usar estampas é uma das 
maneiras mais inteligen-
tes de transformar uma 
produção, especialmente 
quando o assunto é moda 
masculina. Muitas pessoas 
pensam que a quantidade 
de opções de roupas mas-
culinas é restrita, mas, na 
verdade, é possível brincar 
com texturas e cortes para 
criar produções interes-
santes, variando os looks 
do dia a dia.
Atualmente, a maneira 
mais popular de incluir as 
estampas no guarda-roupa 
masculino é com a escolha 
de camisas de manga cur-
ta estampadas, compondo 
um look casual na medi-
da certa. Com essa peça, 
é possível criar produções 
informais, com o uso de 
uma bermuda, por exem-
plo, até uma roupa para 
trabalhar, combinando 
com uma calça de sarja, de 
acordo com o código de 
vestimenta da empresa.
Uma estilo de estampa que 
tem ganhado popularidade 
nas últimas estações é a 

A Faculdade Canção Nova 
(FCN), em Cachoeira Pau-
lista (SP), abriu as ins-
crições para o Vestibular 
Simplificado 2021, para o 
preenchimento de vagas 
remanescentes nos cursos 
de Jornalismo (10 vagas), 
Rádio/TV (10 vagas), Ad-

Os surfistas brasileiros 
voltaram a cair na água 
no Havaí nesta quinta-
-feira (17) para a disputa 
da primeira etapa do Cir-
cuito Mundial de Surfe, o 
Billabong Pipe Masters, 
realizado na ilha de Oahu. 
E o destaque foi a classi-
ficação de seis atletas do 
Brasil para as oitavas de 
final, entre eles os campe-
ões mundiais Ítalo Ferreira 
e Gabriel Medina.
O primeiro a avançar foi 
Peterson Crisanto, que 
somou 9,10 pontos para 

padronagem camuflada, 
muita conhecida por pra-
ticantes de airsoft e outras 
modalidades de jogos de 
combates por estar presen-
te nas roupas de          pro-
teção. 
Atualmente, a estampa já 
pode ser encontrada em 
peças casuais, fazendo 
parte das produções do 
dia a dia, especialmente 
para quem curte um vi-
sual moderno e não quer 
passar despercebido. Uma 
das melhores característi-
cas desse tipo de estampa 
é que ela pode aparecer 
em qualquer peça - desde 
casacos até calças e botas, 
colaborando para variar o 
número de combinações
Estratégias para deixar a 
produção mais interessan-
te
Apesar de as estampas se-
rem uma ótima maneira de 
melhorar o look, usar essa 
estratégia todos os dias 
pode ser cansativo. Assim, 
a dica é apostar nos deta-
lhes, que podem fazer toda 
a diferença e têm o poder 

ministração (10 vagas), 
Filosofia (20 vagas) e Te-
ologia (20 vagas).
Para os futuros alunos, a 
FCN oferece Bolsas de 
estudo 100% integral, 
convênio com empresas e 
descontos especiais, con-
forme informações.

superar o norte-americano 
Griffin Colapinto. Depois 
foi a vez de Caio Ibelli 
bater o australiano Wade 
Carmichael por 9,30 a 
5,77.
Quem não deu oportuni-
dade alguma para o azar 
foi o atual campeão Íta-
lo Ferreira, que marcou 
10,16 para despachar sem 
dificuldades o havaiano 
Sebastian Zietz (2,06). 
Quem também brilhou foi 
Miguel Pupo, que superou 
o norte-americano Kolohe 
Andino (8,23).

de transformar um simples 
combo de jeans e cami-
seta em uma composição 
cheia de estilo e ideal para 
diferentes ocasiões. Uma 
das principais formas de 
elevar o look é fazendo o 
uso de uma terceira peça, 
como jaqueta, sobretudo 
ou blusa de lã, colaboran-
do para criar novas cama-
das e acrescentar uma tex-
tura diferente.
Os acessórios, pouco usa-
dos pela maioria dos ho-
mens, também têm um 
grande impacto na produ-
ção final. Cachecol e gor-
ro em um dia frio ajudam 
a dar um ar refinado para 
o look e são ótimas peças 
para quem gosta de um 
visual casual, mas com ar 
inteligente. Cinto, relógio 
e itens de prata ou ouro, 
como uma correntinha 
no pescoço, também são 
ótimas opções para quem 
prefere um estilo mais 
simples, mas não abre 
mão de uma composição 
pensada de maneira cuida-
dosa.

A inscrição é gratuita, e 
pode ser feita até 18 de ja-
neiro de 2021 pelo SITE. 
A prova será online no dia 
23 de janeiro, das 9h às 
11h, e o candidato poderá 
optar por utilizar a nota do 
Enem dos anos 2017, 2018 
ou 2019.

Chegou então a hora de o 
bicampeão mundial Ga-
briel Medina entrar na 
água. Após passar a pri-
meira parte da bateria sem 
pontuar, o brasileiro con-
seguiu somar 11,83 pon-
tos no final da disputa e 
deixou no caminho o aus-
traliano Morgan Cibilic 
(6,34). 
O último brasileiro a             
conseguiu uma vaga nas 
oitavas foi Jadson André, 
que superou o francês 
Michel Bourez por 9,66 a 
4,33.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história hu-
mana diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na 
Etiópia, foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais 
de dois milhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais 
recente. Estima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra 
e venda de âmbar na Europa.
***
A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o 
falcão, o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de 
comprimento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e 
oitenta centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-se 
de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O 
ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. Qua-
se sempre as águias regressam aos velhos ninhos.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos bra-
ços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel 
da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento 
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar 
para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo 
que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separan-
do as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus 
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará 
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima

1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.  

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 216, Termo nº 7301
Faço saber que pretendem se casar EDISON ANTONIO MATIAS JUNIOR e ANA KAROLINE DA SILVA SANTOS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Campos do Jordão-SP, nascido no dia 01 de outubro de 2000, de estado civil solteiro, de profissão técnico em redes, 
residente e domiciliado na Rua Lorena, nº 17, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de EDISON ANTONIO 
MATIAS, de 54 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 08 de dezembro de 1966 e de DAMACILA APARECIDA 
DE SÁ, de 43 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascida na data de 01 de agosto de 1977, ambos residentes e domicilia-
dos em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 18 de outubro de 1999, de estado civil solteira, 
de profissão atendente de lojas, residente e domiciliada na Rua Lorena, nº 17, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/
SP, filha de CARLOS PIRES DOS SANTOS, de 57 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 15 de agosto de 1963 e de 
ANA LUCIA DA SILVA SANTOS, de 47 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 19 de setembro de 1973, 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. 

Livro D-25, FLS. nº 217, Termo nº 7302
Faço saber que pretendem se casar GUILHERME JOSÉ GREFFIN e VANESSA BRUNA DE FREITAS, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Ca-
noinhas-SC, nascido no dia 07 de setembro de 1992, de estado civil solteiro, de profissão assistente administrativo, residente 
e domiciliado na Rua Professor Bernardino Querido, nº 1101, apto. 322, Vila São José, Taubaté/SP, filho de JOSÉ ADILOR 
GREFFIN, de 52 anos, natural de Canoinhas/SC, nascido na data de 18 de março de 1968, residente e domiciliado em São 
Bento do Sul/SC e de MARIA APARECIDA DA SILVA GREFFIN, de 56 anos, natural de Mirante Paranapanema/SP, nascida 
na data de 24 de fevereiro de 1964, residente e domiciliada em Balneário Camboriú/SC. A habilitante é natural de Tremem-
bé-SP, nascida no dia 17 de agosto de 1984, de estado civil solteira, de profissão enfermeira, residente e domiciliada na Rua 
Otaciano Xavier de Castro, nº 103, Jardim Bica da Glória, Tremembé/SP, filha de JOSÉ CARLOS DE FREITAS, de 65 anos, 
natural de Santo André/SP, nascido na data de 11 de agosto de 1955 e de MARLI APARECIDA VIEIRA DE FREITAS, de 59 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 20 de outubro 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. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 043/2020 – No dia 
17 de dezembro de 2020, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº 043/2020, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Água Mineral e Gás de Cozinha, às empresas: JOAQUIM 
INÁCIO FERREIRA BORGES 18390821869, com valor total de R$ 
104.857,00; PLINIO HALBEN CORREA EPP, com valor total de R$ 
4.402,95 e TRANS HORTI TRANSPORTE E ALIMENTOS LTDA, 
com valor total de R$ 102.004,00. Ficam as empresas convocadas a 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 
037/2020 – No dia 17 de dezembro de 2020, depois de constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/
SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº 037/2020, referente 
ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisi-
ção Futura e Parcelada de Oxigênio Medicinal Hospitalar, à empresa: 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, com valor total de 
R$ 53.850,00. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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São Paulo mantém volta às 
aulas presenciais para o ano 
letivo de 2021 e define regras

Projeto Pelúcia arrecada
brinquedos até 23 de

dezembro em cidades do Vale

Comgás prorroga
Saldão de Dívida

Parque Capivari tem
novidades para as

férias de verão

O Governador João Doria 
anunciou nesta quinta-fei-
ra (17) que manterá o re-
torno gradual às aulas pre-
senciais para o ano letivo 
de 2021. O decreto que au-
toriza a retomada das aulas 
em todas as fases do Plano 
São Paulo e regulamenta 
as regras será publicado 
nesta sexta-feira (18).
O retorno ocorrerá de for-
ma regionalizada, de acor-
do com os Departamento 
Regionais da Saúde, obe-
decendo aos critérios de 
segurança estabelecidos 
pelo Centro de Contingên-
cia do Coronavírus.
“A escola não pode mais 
fechar. Neste momento 
de pandemia, as famílias 
precisam entender sobre 
o quanto é cada vez mais 
fundamental e importante 
ter os seus filhos frequen-
tando a escola. Para conti-
nuarem a aprendizagem e 
serem acolhidos em vários 
aspectos. Principalmente, 
emocionalmente”, destaca 
o Secretário da Educação 

A campanha do Projeto 
Pelúcia tem o objetivo de 
recolher objetos e brinque-
dos usados em boas con-
dições de uso e funciona-
mento para doação, além 
de brinquedos novos caso 
seja de preferência pelo 
doador. 
A Primeira etapa da cam-
panha acontece neste fim 
de ano até 23 de dezem-
bro, voltando no dia 09 
de janeiro de 2021, há 
pontos de recolhimento 
espalhados pelas regiões 
da cidade de São José dos               
Campos, Taubaté e Guara-

A Comgás prorrogou a 
ação promocional inédi-
ta para seus clientes que 
desejem regularizar suas 
dívidas antigas. A promo-
ção foi estendida até 18 
de dezembro para clientes 
residenciais e comerciais 
pagarem em condições es-
peciais, diretamente com a 
Comgás, de forma prática 
e rápida, pelo site.
“O Saldão de Dívida é uma 

As férias de verão em 2021 
prometem ser agitadas no 
Parque Capivari, em Cam-
pos do Jordão. Soman-
do-se às duas principais 
atrações, o Pedalinho e o 
Teleférico, o parque ga-
nhou novos equipamentos 
de lazer, com duas novas 
operações gastronômicas 
no mirante do Morro do 
Elefante, uma Roda Gi-
gante na praça principal 
e um espaço de aventura 
e diversão para crianças e 
adolescentes.
Com 22 metros de altura, a 
Roda Gigante está instala-
da na entrada principal do 
parque, em frente ao lago 
e com vista para o Morro 
do Elefante. São 16 gôn-
dolas, inclusive uma para 
pessoas com deficiência. 
Totalmente iluminada, a 
roda traz um toque espe-
cial para a decoração de 
final de ano.
O preço para uma pessoa 
é de R$ 35,00. Há descon-
tos para compras acima de 
dois ingressos. Crianças 

de SP, Rossieli Soares.
Volta às aulas e Plano SP
Se uma área estiver nas 
fases vermelha ou laran-
ja do Plano São Paulo, as 
escolas da educação bá-
sica, que atendem alunos 
da educação infantil até o 
ensino médio, poderão re-
ceber diariamente até 35% 
dos alunos matriculados. 
Na fase amarela, elas fi-
cam autorizadas a atender 
até 70% dos estudantes; e 
na fase verde, até 100%. 
Os protocolos sanitários 
devem ser cumpridos em 
todas as fases.
Já as instituições de ensino 
superior poderão funcio-
nar na fase amarela com 
até 35% das matrículas, 
e na fase verde, com até 
70%. Nas etapas vermelha 
e laranja, elas não estão 
autorizadas a funcionar. 
Cursos superiores especí-
ficos da área médica têm o 
retorno presencial autori-
zado em todas as fases do 
Plano. As instituições de 
ensino de todas as redes 

tinguetá.
Após o período de reco-
lhimento as doações serão 
encaminhadas para ins-
tituições e comunidades 
carentes da cidade, nos 
bairros Pinheirinho dos 
Palmares e Região do Ba-
nhado. 
Pontos de recolhimento
São José dos Campos:
Ponto 1 (até 21/12) : WR 
Models SJCampos - Ave-
nida Dr. Adhemar de Bar-
ros,1481 - Vila Addyana
Ponto 2 (até 23/12): Rua 
Santa Branca, 76, Vila 
Nair.

iniciativa inédita que está 
sendo um sucesso, milha-
res de clientes já se bene-
ficiaram. Prorrogamos a 
pedido de nossos consu-
midores interessados em 
regularizar suas dívidas 
antigas e também é uma 
oportunidade para aqueles 
que desejam usar a parcela 
do 13º salário para quita-
ção. Além do desconto de 
até 50%, o cliente ainda 

abaixo dos 12 anos preci-
sam ir acompanhadas de 
um responsável. Como 
em todo o parque, é obri-
gatório o uso de máscara. 
A atração fica no Parque 
Capivari até o final de ja-
neiro.
O Parkids, um miniparque 
de aventura, foi projetado 
para que crianças acima 
de cinco anos de idade se 
divertirem com seguran-
ça e conforto. Para quem 
gosta de sentir aquele frio-
zinho na barriga, é possí-
vel “voar” na tirolesa, com 
115 metros de extensão e 
10 metros de altura, pas-
sando por cima do lago 
do Pedalinho. A parede de 
escaladas, com 7,5 metros 
de altura e nível fácil, é a 
diversão ideal para os pais 
acompanharem os filhos. 
Tem também um circui-
to de arvorismo e o quick 
jump..
A área destinada aos pe-
quenos funcionará das 9h 
às 17h30, inicialmente 
somente às sextas, sába-

deverão aderir e alimen-
tar o Sistema de Monito-
ramento da Secretaria de 
Educação para que a aber-
tura das unidades seja au-
torizada. A medida garante 
monitoramento centrali-
zado da retomada da edu-
cação, para que a abertura 
de escolas ocorra de forma 
segura e responsável.
O último dia do ano leti-
vo deste ano será no dia 
23 de dezembro e as aulas 
nas escolas estaduais, em 
2021, terão início no dia 
1º de fevereiro.
PDDE-SP
Em todo o Estado, as 5,1 
mil escolas estaduais rece-
beram R$ 700 milhões por 
meio do Programa Dinhei-
ro Direto na Escola de SP 
neste ano de 2020. Essa 
verba foi destinada para 
manutenção e conservação 
das unidades para a volta 
segura das aulas presen-
ciais. Mais 700 milhões 
já estão sendo serão libe-
rados para os preparativos 
do ano letivo de 2021.

Ponto 3 (até 21/12) : Alfi-
netes (Atêlie de Costura) 
- Avenida Fortaleza, 630, 
Parque Industrial.
Guaratinguetá:
Ponto 1: WR Modelos 
(Buriti Shopping) - Aveni-
da Juscelino Kubitscheck 
de Oliveira, 351, Centro.
Taubaté:
Ponto 1: WR Modelos 
(Via Garden Shopping) - 
Avenida Dom Pedro I, nº 
7181, Residencial Estoril.
Jacareí:
Ponto 1: Avenida Califór-
nia, 316 - Jardim Califór-
nia.

poderá parcelar em 12 ve-
zes via app PicPay”, ex-
plica Maria Fernanda De 
Paoli, Head de Mercado 
da Comgás.
Como renegociar?
Para os clientes interes-
sados em quitar seus dé-
bitos, a companhia criou 
uma página exclusiva no 
site. No processo, o clien-
te deve ter em mãos o CPF 
ou código de usuário

dos e domingos. Há uma 
série de orientações que 
devem ser respeitadas, 
como o uso obrigatório 
de máscara, idade mínima 
de 5 anos, altura acima de 
1m20 (para a maioria dos 
equipamentos), acompa-
nhamento o tempo todo de 
um responsável e uso de 
sapato fechado (tênis), en-
tre outros. Quem quiser se 
divertir, há vários pacotes 
de ingressos disponíveis 
na bilheteria.
E para quem não abre mão 
do tradicional passeio de 
Teleférico, o tempo de 
contemplação da mais 
bela visão de Campos 
do Jordão, no mirante do 
Morro do Elefante, está 
ainda mais gostoso. Os vi-
sitantes podem ficar mais 
tempo no mirante e sabo-
rear as delícias da Dona 
Chica, que abriu seu café 
no alto do Morro do Ele-
fante, ou aproveitar os de-
liciosos crepes da São Be-
nedito Creperia, que levou 
seu trailer para o mirante.
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Musical Um Conto de
Natal é atração gratuita

da Igreja da Cidade

Jovens Empreendedores 
ajudam setores estatais 
em tempos de pandemia

Vale Sul funciona
em horário estendido

neste domingo

Prefeitura de São
Sebastião amplia serviços 

para alta temporada

Nos dias 22, 23 e 25 de 
dezembro, às 20h, a Igreja 
da Cidade vai emocionar o 
público com a realização 
de uma peça de teatro mu-
sical natalina com entrada 
franca e aberta para toda 
as idades. “Um Conto de 
Natal”, dirigido pela Pra. 
Leila Paes é toda ambien-
tada nos anos 40 e conta a 
história de como uma me-
nina que espera pelos pais 
enquanto fica com o avô 
entende o real sentido do 
natal. Como todo evento 
organizado pela Igreja da 
Cidade, o público pode 
esperar uma produção fei-

O Núcleo São Paulo 
(NSP) é a rede coordena-
dora de Empresas Juniores 
(EJs) do Movimento Em-
presa Júnior (MEJ) no es-
tado de São Paulo. As EJs, 
são compostas por alunos 
universitários que buscam 
contato com o mundo em-
presarial e profissional. O 
NSP, hoje, é composto por 
48 EJs de diversas áreas.
Em São Paulo, o Núcleo 
atua nas regiões metropo-
litana, do Vale do Paraíba 
e da Baixada Santista, com 
empresas que oferecem 
serviços em diferentes ra-
mos, como comunicação, 
consultoria, tecnologia, 
relações internacionais, 
engenharia, direito, saúde, 
arquitetura e muito mais.
Um exemplo de atuação 
das EJs é o caso do Plane-
jamento Estratégico Far-
roupilha 2020-2040, reali-
zado pela FEA Júnior USP 
para a prefeitura de Far-
roupilha-RS. Esse projeto 
contou com a participa-
ção de 20 coordenadores 
farroupilhenses e, juntos, 
eles formularam um livro 

Em função da alta deman-
da de final de ano, o Vale 
Sul funcionará em horário 
estendido neste domingo 
(20), último antes do Na-
tal: das 10h às 22h. O sho-
pping seguirá este horário 
até dia 23 e, na quarta (24) 
de dezembro, o Vale Sul 
funcionará das 10h às 18h. 
O movimento deve ser 
alto neste final de sema-
na e o Vale Sul manterá o 
máximo de 40% da capa-
cidade total, como prevê o 
Decreto. 
Os contadores nas porta-
rias permitem controle em 
tempo real da quantidade 

A Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio da Secreta-
ria de Serviços Públicos 
(SESEP), reforçou a co-
leta de lixo no município 
durante o período de tem-
porada, de 14 dezembro a 
10 de março de 2021.
A concessionária SS Am-
biental, que realiza o ser-

ta com amor e dedicação 
por diversos voluntários 
envolvidos entre figurino, 
cenografia, iluminação, 
técnica, maquiagem, dan-
ça, música e teatro.
Neste ano não serão distri-
buídos ingressos com an-
tecedência, por conta de o 
auditório funcionar apenas 
com 30% da capacidade 
durante a pandemia. Des-
ta forma, as entradas serão 
distribuídas por ordem de 
chegada no local.
“Preparamos com muito 
carinho esse evento, espe-
ro que o povo se emocione 
e aproveite”, contou a co-

para refletir os desejos da 
população e a capacidade 
da prefeitura. Hoje, o Pla-
no Farroupilha 2020-2040 
é reconhecido na região 
porque coloca Farroupilha 
em posição de destaque 
pela sua elaboração.
Outro projeto da mesma 
empresa júnior, que é fo-
mentada pelo NSP, traba-
lhou para ajudar o Museu 
do Ipiranga, em São Pau-
lo, a ter uma maior sus-
tentabilidade financeira. O 
Museu do Ipiranga é o mu-
seu público mais antigo de 
São Paulo, localizado no 
Parque da Independência. 
Com cortes de financia-
mento estatal, a EJ estu-
dou tendências de merca-
do para criar e gerenciar 
novas atividades para o 
museu, desenvolvendo 
ferramentas para projetar 
gastos e financiamentos.
Para a Presidente do Nú-
cleo São Paulo, Larissa 
Rodrigues, a luta do nú-
cleo é, por meio da vi-
vência empresarial, trazer 
inovação para as universi-
dades e entregar melhores 

de pessoas dentro do sho-
pping. 
Promoção
Para incentivar as com-
pras, o Vale Sul está com 
a promoção que irá sortear 
dois Hyundai Creta zero 
km, no valor comercial de 
R$ 95.490 cada.  
Para concorrer, o clien-
te deve juntar R$ 550 em 
compras nas lojas do Vale 
Sul, entre os dias 11 de no-
vembro e 31 de dezembro, 
e gerar um número da sor-
te.  
Neste ano, por conta do 
novo cenário, não há 
cupom. O sorteio será fei-

viço na cidade, traz 29 
equipamentos extras, en-
tre caminhões, compacta-
dores, carretas, caminhões 
roll-on/roll-off e máqui-
nas, além da contratação 
de 60 novos funcionários 
para os serviços de moto-
rista, coletor de lixo, var-
redor de praia e operador 

ordenadora de eventos da 
igreja, Raissa Hardt Zec-
chini.
Medidas de segurança 
Desde a retomada dos cul-
tos presenciais, a Igreja da 
Cidade tem adotado uma 
série de protocolos de se-
gurança e higiene duran-
te a pandemia. Entre as 
principais estão: funciona-
mento dos auditórios com 
apenas 30% da capacida-
de, aferição de temperatu-
ra de todos os voluntários 
e equipe, álcool em gel 
distribuído para todos pre-
sentes e limite de pessoas 
nos banheiros.

projetos para a sociedade, 
que possam contribuir di-
retamente para amenizar 
os efeitos da pandemia.
Sobre a ação, Larissa con-
ta que a diversidade do nú-
cleo é que permite auxiliar 
micro e pequenos empre-
endedores com projetos 
multidisciplinares para 
que, juntos, possam resol-
ver as principais dificulda-
des causadas pela pande-
mia. Atividades desse tipo 
só são possíveis graças à 
cultura de empreendedo-
rismo e do retorno finan-
ceiro e educacional gera-
do pelo NSP. Criado em 
2018 como um dos quatro 
núcleos regionais do MEJ 
Paulista, o Núcleo tem en-
tre seus valores consciên-
cia, inconformismo, foco 
em resultado, protagonis-
mo e resiliência. 
Com o objetivo de mudar 
São Paulo, o NSP fomenta 
a criação de Empresas Ju-
niores dentro das universi-
dades, dispostas a pensar 
em soluções inovadoras 
que geram impacto no 
mercado.

to pela Loteria Federal e 
é necessário cadastrar os 
cupons em um aplicati-
vo de celular que gera os 
números da sorte. Temos 
promotores no stand dos 
carros auxiliando os clien-
tes.   
O regulamento completo 
da promoção está em vale-
sul.shopping.  
O sorteio ocorrerá no dia 
06 de janeiro pela Loteria 
Federal. 
Vendas 
A expectativa é de que as 
vendas aumentem 12% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado

de máquina.
A programação da coleta 
de resíduos sólidos (orgâ-
nicos) funciona em dois 
períodos: o diurno inicia 
às 6h e o noturno começa 
às 16h.
Para saber mais sobre os 
horários da coleta de lixo 
nos bairros, acesse o site. 


