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A Gazeta dos Municípios

Apostando no basquete Saiba como se inscrever 
nos processos seletivos 

das Etecs e Fatecs

No Brasil, o futebol é re-
ligião e, de longe, o maior 
esporte. Mas o basquete 
também desempenhou um 
papel importante na histó-
ria do esporte no país, com 
várias medalhas nas Olim-
píadas, na Copa do Mundo 
e nos Jogos Pan-America-
nos.
Portanto, não é de surpre-
ender que o interesse pelas 
apostas no basquete tenha 
aumentado bastante nos 
últimos anos. Hoje, é pos-
sível apostar no basquete 
em todas as empresas de 
apostas do Brasil, com o 
basquete doméstico como 
as melhores ligas interna-
cionais e torneios de sele-
ções nacionais.
Para aqueles que vão ten-
tar apostar no basquete, 
há muito a descobrir e é 
importante encontrar o 
caminho certo entre todas 
as probabilidades disponí-
veis.
Brasil tem uma longa e 
orgulhosa história no bas-
quete
Ao longo dos anos, o bra-
sileiro conquistou várias 
medalhas e pertenceu ao 
escalão superior da elite 
do basquete.
Nas Olimpíadas, três bron-
zes são encontrados entre 
1948, 1960 e 1964.
Na Copa do Mundo, o 
Brasil possui seis meda-
lhas em três de ouro, três 
de prata e três de bronze.
Nos Jogos AmeriCuo e 
Pan-Americano da FIBA, 
existem ainda mais me-
dalhas das denominações 
mais nobres.
Embora hoje não tenha o 
mesmo destaque que no 
período “Canela”, o Bra-
sil geralmente se classifica 

As inscrições para os pro-
cessos seletivos das Es-
colas Técnicas (Etecs) e 
Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais estão 
abertas até próxima sema-
na, somente pela internet. 
Neste segundo semestre 
de 2020, a seleção de can-
didatos para as mais de 60 
mil vagas, distribuídas em 
cursos técnicos e superio-
res tecnológicos gratuitos 
em todas as regiões do Es-
tado, se dará pela análise 
do histórico escolar, sem 
a realização de prova pre-
sencial ou online.
No Vestibulinho, que ofe-
rece acesso às Etecs, se-
rão avaliadas as notas de 
Língua Portuguesa e Ma-
temática da primeira série 
do Ensino Médio ou do 
primeiro termo do Ensi-
no Médio na modalidade 
EJA, concluídos até 31 de 
dezembro de 2019.
O Vestibular das Fatecs 
também vai avaliar as no-
tas destas mesmas disci-
plinas, porém da terceira 
série do Ensino Médio. 
Candidatos que estão cur-
sando o Ensino Médio por 
meio da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) ou 
modalidade semelhante 
podem apresentar notas 
referentes à segunda série, 
desde que no ato da matrí-
cula comprovem a conclu-
são do ciclo.
A mudança do critério se 
fez necessária para atender 
ao distanciamento social, 
recomendado pelo Gover-
no do Estado de São Paulo 
e autoridades sanitárias, 
visando preservar a saúde 
dos candidatos, e obser-
vando as notas atribuídas 
aos estudantes antes da 
pandemia. A previsão é 
de que todas as atividades 
comecem de forma remota 
(online), até que as regras 
do isolamento social se-
jam flexibilizadas a ponto 
de tornar possível o retor-
no das aulas presenciais.
Vestibulinho
O prazo para a inscrição 
no processo seletivo das 
Etecs, exclusivamente 
pelo site, vai até as 15 ho-
ras do dia 21 de julho. Ao 
todo, o Vestibulinho para 
o segundo semestre de 
2020 oferece 44.872 va-
gas para Ensino Técnico 
(presencial, semipresen-
cial e online) e Especiali-
zação Técnica. As vagas 
são destinadas às Etecs e 

para os maiores torneios. 
Em 2015, eles conquista-
ram o ouro nos Jogos Pan-
-Americanos.
Estrelas do basquete do 
Brasil
Atualmente, o Brasil pos-
sui dois jogadores na 
NBA, o melhor time de 
basquete do mundo. Além 
disso, existem alguns jo-
gadores na liga espanhola. 
Bruno Caboclo joga no 
Memphis Grizzlies, en-
quanto Cristiano Felicio 
joga no Chicago Bulls.
Ao longo dos anos, houve 
15 jogadores brasileiros na 
NBA, onde Nene Hilaro, 
com suas 17 temporadas, 
foi quem provavelmente 
causou a maior impressão 
do ponto de vista históri-
co. O primeiro jogador do 
Brasil na NBA foi Rolan-
do Ferreira, que fez uma 
temporada de 1988 a 1989.
Mercados populares em 
apostas de basquete
Para aqueles que dese-
jam descobrir tudo sobre 
apostas no basquete, onli-
neapostas.com.br/apostas-
-de-basquete é a melhor 
opção. As probabilidades 
no basquete funcionam 
como na maioria dos ou-
tros esportes, onde a vitó-
ria é o jogo mais comum. 
Assim você aposta sobre 
quem você acha que ven-
cerá a partida. Como em-
pates são extremamente 
incomuns, 1 ou 2 são as 
opções nas apostas de bas-
quete.
Além dos vencedores da 
partida, você pode apostar 
em quantos pontos acha 
que serão feitos na partida. 
Também é possível apos-
tar em conquistas indivi-
duais e número de pontos 

às classes descentralizadas 
(unidades que funcionam 
com um ou mais cursos 
técnicos, sob a adminis-
tração de uma Etec) por 
meio de parcerias com as 
prefeituras do interior e da 
Capital (aulas nos CEUs) 
e com a Secretaria estadu-
al da Educação para oferta 
do Ensino Técnico em sa-
las de escolas estaduais.
Para se inscrever em um 
dos cursos técnicos, o 
candidato precisa ter con-
cluído ou estar cursando a 
partir do segundo ano do 
Ensino Médio. Quem já 
concluiu ou está fazendo 
a Educação de Jovens e 
Adultos - EJA ou o Exame 
Nacional para Certificação 
de Competências de Jo-
vens e Adultos - Encceja 
deve apresentar uma das 
seguintes certificações: 
certificado de conclusão 
do Ensino Médio, decla-
ração de que está matricu-
lado a partir do segundo 
semestre da EJA, dois cer-
tificados de aprovação em 
áreas de estudos da EJA, 
boletim de aprovação 
do Encceja enviado pelo 
Ministério da Educação 
(MEC) ou o certificado de 
aprovação do Encceja em 
duas áreas de estudos ava-
liadas. Quem fez o Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) até a edição 
de 2016 deve apresentar o 
certificado ou declaração 
de conclusão do Ensino 
Médio, expedido por ór-
gão competente.
Os interessados em con-
correr a uma vaga devem 
preencher a ficha de inscri-
ção eletrônica e imprimir 
o boleto bancário para pa-
gamento da taxa de R$ 19. 
O valor deve ser pago até 
21 de julho, em dinheiro, 
em qualquer agência ban-
cária, mediante a apresen-
tação do boleto impresso 
no momento da inscrição 
eletrônica, ou pagar, via 
internet, no banco do can-
didato ou ainda pela ferra-
menta Getnet (pagamento 
com cartão de crédito) dis-
ponível no site.
No ato da inscrição para o 
primeiro módulo do Ensi-
no Técnico, presencial e 
semipresencial, é possível 
colocar como segunda op-
ção outro curso ou perí-
odo desde que oferecido 
na mesma unidade para 
a qual o candidato vai se 
inscrever.

para cada jogador. As op-
ções são, portanto, mui-
tas para quem quer tentar 
apostar no basquete.
Apostas ao vivo no bas-
quete
Hoje, muitos jogadores 
preferem apostas ao vivo 
quando se trata de proba-
bilidades. A razão é que 
isso oferece mais emoção 
e chances de mudar con-
forme o jogo prossegue. 
Para aqueles com bom co-
nhecimento de basquete, 
existem vários benefícios 
das apostas ao vivo. Você 
pode apostar em quem 
marca o próximo ponto ou 
se um jogador faz um pê-
nalti ou não.
Muitas empresas de jogos 
também transmitem bas-
quete de todo o mundo. 
Até a NBA está disponível 
para assistir gratuitamente 
em empresas brasileiras de 
jogos. Se houver dinheiro 
em sua conta ou uma apos-
ta ativa, você poderá assis-
tir ao basquete transmitido 
ao vivo dos EUA, Espa-
nha e Brasil de forma to-
talmente gratuita. Assistir 
os jogos ao mesmo tempo 
em que você tem a oportu-
nidade de fazer apostas ao 
vivo proporciona um mo-
mento maravilhoso.
Qual liga você escolhe?
Não importa o que você 
prefere do Novo Basquete 
Brasil ou da NBA. Inde-
pendente de sua escolha, 
você tem boas chances e 
uma grande variedade de 
empresas de apostas bra-
sileiras. 
Portanto, comece hoje 
mesmo a apostar no bas-
quete e experimente toda a 
diversão de que existe ao 
participar.

A leitura atenta do Manual 
do Candidato e o preen-
chimento da ficha de ins-
crição eletrônica (ambos 
disponíveis clicando aqui) 
é de responsabilidade ex-
clusiva do candidato ou 
de seu representante legal 
(pai, mãe, curador ou tu-
tor), quando menor de 16 
anos.
Especialização de nível 
médio
Do total de vagas ofere-
cidas, 440 são para Espe-
cialização Técnica, sen-
do 140 distribuídas entre 
cinco cursos presenciais: 
Desenvolvimento de Apli-
cativos para Smartphones; 
Desenvolvimento de No-
vos Produtos para a Área 
da Indústria Alimentícia; 
Gestão de Energia; Gestão 
de Unidades de Alimenta-
ção e Nutrição; e Radioco-
municação. As outras 300 
vagas são destinadas ao 
curso de Gestão em Proje-
tos, na modalidade online.
Para concorrer a uma vaga 
de Especialização Técni-
ca, além de ter concluído o 
Ensino Médio, o candida-
to precisa ter cursado inte-
gralmente o Ensino Técni-
co associado ao curso de 
especialização, conforme 
relação disponível na in-
ternet.
Está disponível no site do 
Centro Paula Souza (CPS), 
a relação de respostas para 
as dúvidas mais frequentes 
entre candidatos ao Vesti-
bulinho. Veja também ví-
deo explicativo de como 
realizar as inscrições.
Mais informações: (11) 
3471-4071 (Capital e 
Grande São Paulo) e 
0800-772 2829 (demais 
localidades)
Vestibular
As inscrições para con-
correr a uma das 15,8 mil 
vagas nas 81 graduações 
oferecidas pelas Fatecs 
neste semestre devem ser 
feitas exclusivamente no 
site, até 22 de julho, às 15 
horas.
Inclusão social
O Sistema de Pontuação 
Acrescida do Centro Pau-
la Souza concede acrésci-
mo de pontos à nota final 
do processo seletivo das 
Etecs e das Fatecs, sendo 
3% a estudantes afrodes-
cendentes e 10% a oriun-
dos da rede pública. Se o 
candidato estiver nas duas 
situações, recebe 13% de 
bônus.
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Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Mu-
nicipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de 
vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 170, Termo nº 7209
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA e VERO-
NICA ALVES BULHOES, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é 
natural de São João de Meriti-RJ, nascido a 03 de setembro de 1995, de estado 
civil solteiro, de profissão controlador de acesso, residente e domiciliado na 
Rua Campos do Jordão, nº 120, Jardim Santana, filho de MILTON DE AL-
MEIDA LIMA, natural de São João de Meriti/RJ, residente e domiciliado em 
Pindamonhangaba/SP e de MARILÊNA FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA, 
de 51 anos, nascida na data de 11 de abril de 1969, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP. A  habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida o a 19 de abril 
de 2000, de estado civil solteira, de profissão estudante, residente e domiciliada 
na Rua Campos do Jordão, nº 120, Jardim Santana, filha de JOAO CARLOS 
AFONSO DE BULHOES, de 61 anos, natural de Rezende/RJ, nascido na data 
de 03 de fevereiro de 1959 e de VALDELINA ALVES DE FREITAS, de 66 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 12 de fevereiro de 1954, am-
bos 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. 

Coronavírus: 296 pessoas se 
curaram da Covid-19 nas

últimas 24h no Vale do Paraíba
Até esta quinta-feira (16), 
o Vale do Paraíba somou 
11.137 casos de Covid-19 
desde o início da pande-
mia. Entre essas confir-
mações, 391 pessoas ja 
morreram e 7.701 estão 
plenamente curadas.
Apenas de ontem para 
hoje, 296 pessoas se cura-
ram da doença, porém, ou-
tras 164 testaram positivo. 
Entre os casos que ja esta-
vam confirmados, ocorre-
ram 10 mortes nas últimas 
24h.
Brasil

Em todo o Brasil, o núme-
ro total de confirmações 
para o novo coronaví-
rus, até o momento, é de 
2.012.151. 
Dessas, 76.688 pesso-
as já faleceram. Outras 
639.135 estão se recupe-
rando da doença. E ainda 
há 1.296.328 que estão re-
cuperadas. 
A taxa de letalidade per-
manece em 3,8%.
Confira nas imagens abai-
xo os dados completos do 
boletim epidemiológico 
de hoje.
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ATENCÃO!             MOTO-
RISTA DE APP - MOBILIDA-
DE URBANA. Está chegando 
na sua região algo inovador, 
com ganhos de 100% a cor-
rida e muito mais! Inscrições 
pelo link abaixo. Contato (12) 
99772-1688

Alckmin é indiciado pela PF 
por suspeita de lavagem de 

dinheiro, caixa 2 e corrupção

O pindamonhangabense 
e ex-governador de São 
Paulo, Geraldo Alckimin 
(PSDB), foi indiciado pela 
Polícia Federal (PF), ainda 
na quinta-feira (16), por 
supeita dos crimes de la-
vagem de dinheiro, caixa 
dois eleitoral e corrupção 
passiva.A suspeita faz par-
te da investigação Lava a 
Jato que apura a suposta 
prática de cartel no Metrô 
de São Paulo e no Rodo-
anel. Além de Alckmin, o 
ex-tesoureiro do PSDB, 
Marcos Monteiro, e o ad-
vogado, Sebastião Eduar-
do Alves de Castro, foram 
indiciados por suspeita de 
terem cometidos os crimes 
de falsidade ideológica 
eleitoral e também de cor-
rupção passiva e lavagem 
de dinheiro. As penas po-
dem chegar a 12 anos de 
prisão. Os diretores da em-
preiteira Odebrecht disse-
ram ter repassado mais de 
R$ 10 milhões, via caixa 2, 
às campanhas de Alckmin 
em 2010 e 2014. Alckmin 
foi governador do estado 

de São Paulo entre 2001 e 
2006 e de 2011 a 2018.
“Geraldinho”, como mui-
tos de seus eleitores o 
chamam, já estava sendo 
investigado desde 2017, 
quando ocorreu a colabo-
ração premiada de exe-
cutivos da Odebrecht. A 
empreiteira nunca foi de-
clarada como doadora das 
campanhas de Alckmin 
formalmente.
Ainda no início de julho 
deste ano, a mesma força-
-tarefa da Operação Lava 
Jato em São Paulo denun-
ciou o senador e também 
ex-governador de São 
Paulo, José Serra (PSDB), 
e a filha dele, Verônica Al-
lende Serra, por lavagem 
de dinheiro.
Neste momento o Inqué-
rito está no Ministério 
Público de São Paulo. A 
partir do MP, o processo 
tem três possibilidades de 
andamento: ser arquivado, 
denúncia contra o ex-go-
vernador e o ex-tesoureiro 
à Justiça, ou pedir novas 
investigações para a PF.
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Interdição do Anel Viário, de 
São José dos Campos,
é adiada para sábado

A interdição que era pre-
vista para esta sexta-feira 
(17), no Anel Viário, foi 
adiada para o sábado (18), 
a partir das 8h. No local, 
estão sendo realizados os 
trabalhos de concretagem 
das lajes da passarela que 
fica sobre o Anel Viário 
e integra a ciclovia que 
compõe o complexo viário 
do Arco da Inovação.
A interdição deste sábado 
integra a segunda de três 
etapas do serviço de con-

cretagem da passarela e a 
previsão é que os traba-
lhos sejam concluídos até 
às 16h. As interdições irão 
ocorrer nas faixas 1 e 2 
nos dois sentidos da Ave-
nida Florestan Fernandes 
e são necessárias por con-
ta do gotejamento de água 
e cimento da concretagem.
Com a mudança, não há 
previsão de interdição na 
via nesta sexta-feira. Após 
a concretagem de sábado, 
haverá a terceira e última 

interdição na região por 
conta deste serviço, das 8h 
do dia 21/7 às 16h do dia 
22/7, quando será interdi-
tada a faixa de rolamento 
3 da Av. Florestan Fernan-
des no sentido norte e uma 
faixa da alça que dá acesso 
ao Condomínio Reserva 
da Barra.
As interdições terão o 
apoio dos agentes de mo-
bilidade urbana para or-
ganização do trânsito e 
orientação aos motoristas.


