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Ipem-SP realiza verificação de
Santuário de Aparecida ilumina
Campanário com as cores da radar em Santo Antônio do Pinhal
“Economia de Francisco”

O Campanário do Santuário Nacional vai receber
iluminação especial a partir desta quinta-feira (19).
A estrutura, que abriga 13
sinos, vai receber as cores
verde oliva, marrom claro
e amarelo. A ação acontece em sintonia com a
“Economia de Francisco”,
evento internacional online promovido pelo Papa
Francisco. A iniciativa
busca caminhos para uma
economia fraterna e sustentável. As luzes poderão
ser vistas até sábado (21).
Durante os três dias, a iluminação será acionada às
18h. As cores vão se alternar a cada 30 segundos.
Até o dia 21, as missas das
9h e 18h, realizadas nas
Basílicas Nova e Velha,
respectivamente,
terão
como intenção especial a
realização do evento. As
ações querem demonstrar

a proximidade do principal templo católico do
Brasil com a iniciativa do
pontífice.
“A iluminação do Campanário e as celebrações nas
intenções da Economia
de Francisco são sinais
de nossa comunhão com
o Papa e com a iniciativa dele de promover este
encontro tão importante,
onde jovens do mundo
inteiro buscam uma economia mais justa e fraterna”, explica o missionário
redentorista, padre José
Ulysses da Silva.
Inicialmente
agendado
para acontecer em Assis,
cidade italiana localizada a cerca de 180 km de
Roma, o evento acontece de forma online, com
transmissão ao vivo. Ao
todo, 3 mil jovens de 120
países se inscreveram para
participar da “Economia

de Francisco”. O Brasil
é o país com o segundo
maior número de participantes, com cerca de 280
jovens inscritos. O grupo
possui economistas, estudantes e empresários de
até 35 anos, oriundos, em
sua maioria, de periferias.
O país será um dos poucos
a apresentar uma mensagem durante o evento, que
será exibida ao Papa Francisco por meio de streaming. Serão apresentados
aspectos da realidade socioeconômica brasileira
e desafios para a implantação de uma economia
mais justa no país.
Além do Campanário de
Aparecida, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ), também recebe
iluminação com as cores
do evento. O monumento
carioca será iluminado no
sábado, às 19h.

O Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de
São Paulo (Ipem-SP), fará
verificação metrológica
nessa quarta-feira (18), às
9h30, no radar localizado
na Avenida Ministro Nelson Hungria, altura do nº
1451, em Santo Antônio
do Pinhal, cidade situada a
173 km da capital.
Diariamente, o Ipem-SP
realiza a verificação metrológica dos radares, instrumentos utilizados para
medir e registrar velocidade destinados ao monitoramento do trânsito, em
todo o Estado de São Pau-

lo. Conforme a Portaria
Inmetro 544/2014, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano
ou toda vez que o equipamento passar por reparo.
A verificação metrológica no radar leva de 20
minutos até uma hora. A
ação envolve os fiscais
do Ipem-SP e a equipe da
empresa responsável pelo
instrumento.
Em caso de chuva, a verificação é cancelada. O cancelamento também pode
ocorrer poucas horas antes
do agendado, conforme
solicitação dos agentes de

trânsito ou empresa responsável pelo equipamento.
Caso o equipamento seja
aprovado, recebe um certificado válido por um
ano.
Quando há reprovação a
empresa fabricante é notificada a corrigir o erro.
Em caso de excesso de velocidade, para aplicação
de multas, o equipamento precisa estar verificado
pelo Ipem-SP.
A ação será realizada pela
equipe de fiscalização da
regional do instituto em
São José dos Campos.

Shopping Pátio Pinda celebra
7 anos com show especial e
promoção para os clientes

Para comemorar o seu 7º
aniversário, o Shopping
Pátio Pinda recebe neste
sábado (21) uma apresentação especial da dupla Eglison Peres e Sarah
Ávila. O show acontece na
Praça de Alimentação do
shopping, a partir das 19h,
e promete animar o público. Para celebrar junto
com o centro de compras,
os clientes também poderão se divertir e registrar
o momento em uma cabine de fotos, que estará
disponível das 16h às 20h.
“Comemorar mais um
ano é sempre uma alegria
e queremos compartilhar
tudo com os nossos clientes. Por isso, vamos feste-

jar com música e muitas
promoções”, comenta a
Mayara Moleiro, Analista
de Marketing do Shopping
Pátio Pinda.
Black Week
Os clientes do Shopping
Pátio Pinda também poderão aproveitar diversas
ofertas que estarão disponíveis durante a Black
Week, que acontece de 21
a 29 de novembro. Com
descontos de até 70%, a
semana de ofertas traz
promoções em todas as
frentes varejistas, como
roupas, óculos, calçados
e eletroeletrônicos. Além
da decoração temática, no
domingo (22) e no sábado (28), uma roleta com

descontos especiais estará
disponível ao público. Na
sexta-feira (27), personagens divertidos irão circular pelo mall para animar
ainda mais o passeio das
famílias.
Quem preferir também poderá conferir as melhores
ofertas pela vitrine virtual
do shopping. Nos dias 20,
25 e 26, acontece o ‘Plantão Black’, no Instagram
do centro de compras, para
os clientes tirarem dúvidas sobre os produtos que
desejam comprar. Já nos
dias 27, 28 e 29, um locutor estará nos stories do
Shopping Pátio Pinda para
mostrar as maiores ofertas
dos lojistas.
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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. Prometendo 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 convidados juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos de felicidades e
prosperidade. Apesar de este ritual ser uma prática comum em alguns locais 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 composição, 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.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 204, Termo nº 7277
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ BENEDITO PEREIRA BORGES e GISLENE ANTUNES BORGES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural
de Guaratinguetá-SP, nascido no dia 07 de maio de 1952, de estado civil divorciado, de profissão aposentado, residente e domiciliado na Avenida Agostinho Manfredini, nº 541, Bairro dos Guedes, Tremembé/SP, filho de JOSÉ PEREIRA BORGES,
falecido em Guaratinguetá/SP e de MARIA APARECIDA PEREIRA BORGES, falecida em Guaratinguetá/SP. A habilitante
é natural de Caçapava-SP, nascida no dia 01 de novembro de 1968, de estado civil divorciada, de profissão técnica de enfermagem, residente e domiciliada na Avenida Agostinho Manfredini, nº 541, Bairro dos Guedes, Tremembé/SP, filha de LUIZ
CARLOS ANTUNES, falecido em Caçapava/SP e de EDNA DOS SANTOS ANTUNES, de 67 anos, natural de Caçapava/
SP, nascida na data de 08 de novembro de 1953, residente e domiciliada em Caçapava/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 205, Termo nº 7278
Faço saber que pretendem se casar MATEUS GOMES FERREIRA e SARA HELEN ALVES PEREIRA, 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 19 de julho de 1999, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente e domiciliado na
Rua Monteiro Lobato, nº 59, Centro, Tremembé/SP, filho de MARCOS ROMÃO FERREIRA, de 42 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 29 de março de 1978 e de ELAINE CRISTINA GOMES, de 38 anos, natural de Taubaté/SP,
nascida na data de 28 de maio de 1982, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Campos
do Jordão-SP, nascida no dia 10 de abril de 1998, de estado civil solteira, de profissão enfermeira, residente e domiciliada na
Rua Monteiro Lobato, nº 59, Centro, Tremembé/SP, filha de RODRIGO CARLOS PEREIRA, de 43 anos, natural de Campos
do Jordão/SP, nascido na data de 03 de junho de 1977 e de ROSANA ALVES PEREIRA, de 40 anos, natural de Campos do
Jordão/SP, nascida na data de 13 de março de 1980, ambos residentes e domiciliados em Caraguatatuba/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 205, Termo nº 7279
Faço saber que pretendem se casar MATHEUS FELIPE FERREIRA e JULIANA MELRO, 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 23 de março de 1983, de estado civil solteiro, de profissão operador logistico, residente e domiciliado na Rua Edgard
Monteiro Lobato, nº 167, Chácara do Visconde, Taubaté/SP, filho de MAURO CELSO FERREIRA, de 62 anos, natural de
Taubaté/SP, nascido na data de 30 de setembro de 1958 e de REGINA CELIA DE SOUZA FERREIRA, de 57 anos, natural
de Taubaté/SP, nascida na data de 09 de novembro de 1963, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante
é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 21 de fevereiro de 1981, de estado civil solteira, de profissão dentista, residente e
domiciliada na Rua Basílio da Gama, nº 168, Campos do Conde II, Tremembé/SP, filha de ALBERTO MELRO, de 77 anos,
natural de Amparo/SP, nascido na data de 09 de março de 1943 e de THEREZA MONTEIRO MELRO, de 76 anos, natural de
São Paulo/SP, nascida na data de 06 de janeiro de 1944, 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.

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 porque...
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. Ficou 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 elevador, 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.
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Vítima recusa atendimento
do SAMU após capotamento
em Pindamonhangaba

Caminhoneiro morre
em acidente no
município de Lavrinhas

No fim da tarde de terça-feira (17), um carro capotou na rua Japão, próximo
ao anel viário, em Pinda-

monhangaba.
Segundo
informações
do Corpo de Bombeiros, o condutor do veícu-

lo
não apresentava ferimentos e se recusou
a
ser atendido pelo
SAMU.

Estudos já confirmam:
Coronavac é eficaz em 97%
dos participantes

Acidente envolvendo um
carro de passeio e um caminhão aconteceu em Lavrinhas, por volta das 17h
de ontem, terça-feira (17),

na rodovia Presidente Dutra, km 21 sentido Rio de
Janeiro. Quando o Corpo de Bombeiros chegou
ao local, as três vítimas

do veículo de passeio haviam sido socorridas pelo
SAMU. Já a vítima do
caminhão estava preso nas
ferragens e não resistiu.

Baep prende traficante com
grande quantidade de
drogas em Guaratinguetá

Durante o patrulhamento
pelo Bairro Quaresmeira
na cidade de Guaratinguetá foi abordado um
indivíduo que durante a
entrevista indicou uma residência na rua João Francisco dos Santos, bairro
Santa Edwirges onde um
homem de 23 anos com
antecedente criminal de
porte de arma, armazena-

va grande quantidade de
drogas.
O primeiro jovem foi com
a polícia até o local e possibilitou a entrada na residencia. Já o rapaz de 23
anos confessou ter drogas
armazenadas em um quarto no quintal da residência.
Apreensão de Drogas:
-16 Tijolo de Maconha(
12,404 kg)

-01 Tijolo de Pasta Base
de Cocaína (1,021 kg)
-91 eppendorf de Cocaína(0,110 kg)
-01 saco de Cocaína a granel (0,821kg)
-01 balança
- 14.000 eppendorfs vazios
A ocorrencia foi encaminhada ao Plantão Policial
de Guaratinguetá.

Ainda na noite de terça-feira (17), os resultados
dos estudos clínicos da
Coronavac, vacina em
desenvolvimento
pela
parceria entre o Instituto
Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac Life
Science, foram publicados
pela revista científica Lancet Infectious Diseases. A
publicação mostra que a
vacina é segura e tem capacidade de produzir resposta imune no organismo
28 dias após sua aplicação
em 97% dos casos.
Os resultados publicados
na Lancet, que contam
com a revisão de diversos
cientistas, são mais um
passo importante para o
desenvolvimento da vacina, que está em fase 3 de
testes em diversas regiões do Brasil desde julho
deste ano. Os detalhes da
publicação podem ser conferidos no próprio site da
Lancet.
As fases 1 e 2 reuniram
744 voluntários na China,
com idades entre 18 e 59
anos. Os dados mostram
que as reações adversas fo-

ram leves e nenhum efeito
adverso sério relacionado
à vacina foi identificado.
A reação mais comum foi
dor no local da aplicação.
A taxa de soroconversão
entre os voluntários que
receberam a vacina, ou
seja, produção de anticorpos, ficou acima dos 90%.
O artigo científico apresenta dados que já eram de
conhecimento do Instituto Butantan e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), uma vez
que a partir deles foi possível aprovar o uso emergencial em mais de 50 mil
pessoas na China e a realização do estudo de fase 3
no Brasil.
Estudos clínicos
Em fase final de estudos
no Brasil, a Coronavac é
considerada uma das vacinas mais promissoras no
mundo, de acordo com a
Organização Mundial da
Saúde (OMS), e vem sendo testada em sete estados
brasileiros, além do Distrito Federal.
Coordenado pelo Instituto
Butantan, os testes envol-

vem 13 mil profissionais
de saúde em 16 centros de
pesquisa de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Distrito
Federal. Até o momento,
mais de 10 mil pessoas já
receberam ao menos uma
das duas doses da vacina
ou placebo.
Para determinar a eficácia
da CoronaVac, é preciso
que 151 participantes que
receberam a substância
sejam contaminados pelo
coronavírus.
A partir desta amostragem, haverá a comparação
com o total dos que receberam a vacina e, eventualmente, também tenham
diagnóstico positivo de
COVID-19.
Se o imunizante atingir os
índices necessários de eficácia e segurança, deverá
ser submetido à avaliação
da Anvisa para registro e
posterior uso em campanhas de imunização contra
o coronavírus.
Fonte: Secretaria de Saúde
do Estado de São Paulo

