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Escola de Guaratinguetá
realiza Mostra Científica
e Sarau Literário

Com a pandemia, causada pela Covid-19 e a
consequente realização de
muitas atividades na modalidade virtual, muitos
eventos acabaram sendo
prejudicados mundo afora. Diante desta situação,
a Comunidade Educativa
do Colégio do Carmo, de
Guaratinguetá, optou por
manter diversas atividades do calendário, porém
adequando as mesmas ao
atual contexto.
Ambos os eventos tiveram
a seguinte dinâmica: um
site montado para cada
um com salas temáticas
contendo as apresentações gravadas pelos estudantes e disponibilizadas
aos visitantes; salas de
transmissão ao vivo, com
palestras e apresentações
em tempo real. No dia 10
de novembro aconteceu a
“Mostra Científica”, que
contou com duas salas ao
vivo, tendo a presença e
apresentação de quatro
palestrantes de grandes
Universidades. O evento

se iniciou com a premiação dos nossos estudantes
que participaram e ganharam medalhas no Canguru de Matemática. Além
das palestras, os participantes também tiveram
a oportunidade de visitar
as salas de apresentações
e assistir os trabalhos dos
estudantes. No momento
“Fala, Mestre”, os professores também puderam
compartilhar a experiência de montar um evento
totalmente online. Além
disso, as famílias também
tiveram um espaço reservado no momento “Fala,
família”, compartilhando
sobre a alegria de acompanharem os filhos nesse
processo. Para acessar o
evento da Mostra Científica, visitar as salas de
palestra e apresentações
clique aqui. No dia 17
aconteceu o “Sarau Literário”, homenageando o
centenário da Escritora
Clarice Lispector, o evento também contou com
diversos atrativos: Exposi-

ção fotográfica; Memorial
em homenagem à Ir. Olga
de Sá (Salesiana, Doutora em Clarice Lispector);
palestra com a jornalista
e escritora Laura Galvão
(ex-aluna do Colégio do
Carmo), autora da obra “O
virtuoso dom de si”, sobre
Olga de Sá; A Presidente
da Academia de Letras de
Lorena, Prof. Dra. Neide
Arruda concedeu uma entrevista ao vivo ao jovem
Comunicador Mateus Rodrigues; Além disso, as
professoras e estudantes
responsáveis pelo Sarau
fizeram uma “degustação” dos conteúdos e uma
apresentação breve aos
colegas; nossas famílias
novamente participaram e
se envolveram realizando
uma partilha ao vivo.
Os eventos foram lindos,
muito bem preparados e
ressaltaram, sobretudo, o
protagonismo dos nossos
estudantes e a capacidade
que temos de nos reinventar diante das situações vivenciadas.

Feira do Empreendedor 2020
Digital oferece oportunidades
em diversos setores

Uma variedade de oportunidades de negócios.
Assim será a Feira do Empreendedor 2020 Digital,
do Sebrae-SP, que começa
neste domingo e vai reunir
cem expositores de diversos setores como negócios
digitais,
representação,
máquinas e equipamentos,
serviços e franquias.
Propostas que contribuam para o trabalho dentro
da realidade imposta pela
pandemia de Covid-19
ganharam mais atenção
do mercado nos últimos
meses. É o caso da Éfiká
Web, de desenvolvimento
de tecnologia. A empresa vai apresentar na Feira
o Cflop, um contador de
pessoas para controle de
lotação de ambientes, re-

curso em conexão com o
momento atual, em que os
estabelecimentos comerciais atuam com limitação
de público.
Por conta do isolamento
social, usar recursos tecnológicos passou a ser mais
necessário do que nunca.
Nesse sentido, a V Soluções vai estar na Feira com
o It Storage, um sistema
de digitalização e armazenamento de documentos,
que elimina o contato com
material físico, facilitando
o acesso e a distribuição
de informação, além de reduzir custos.
Negócios
considerados
mais tradicionais também
estarão na Feira. A Fioravanti é um exemplo. A
destilaria de Dracena, no

interior de São Paulo, vai
divulgar a cachaça Catarina, detentora de 14 prêmios internacionais.
Pensando em mercado
externo, a Rede Express,
especializada em entregas
expressas, vai mostrar ao
público possibilidades de
exportação, resultado de
sua parceria com a Ibay e
Eshopex.
A Feira do Empreendedor
2020 Digital é a primeira
realizada totalmente via
internet e ocorrerá de domingo (22), a 26 de novembro. O evento terá
mais de 70 atrações ao
longo de seus cinco dias,
incluindo palestras, bate-papos, networking e oficinas. A programação é
100% gratuita.

Canção Nova retoma
gradativamente eventos com público

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), retomará a abertura para o
público em algumas atividades, a partir de segunda-feira (23). O Santuário do
Pai das Misericórdias poderá ter a presença de fiéis
também para a oração do
Terço da Misericórdia, de
segunda a sexta-feira, às
15h, e para o evento semanal “Quinta-feira de Adoração”.
Desde agosto, apenas as

missas tinham participação presencial.
Os protocolos de prevenção à Covid-19 permanecem: presença de público
reduzida a 60% da capacidade do local; uso obrigatório de máscara nas
dependências da Canção
Nova; aferição da temperatura corporal na entrada;
higienização constante das
mãos com álcool em gel
70% e distanciamento social de 1,50m.

A estrutura de acolhimento de peregrinos na cidade,
rede hoteleira e serviços
de alimentação, já está em
funcionamento, conforme
decreto municipal nº 133.
Entretanto, é recomendado aos que fazem parte
dos grupos de risco ou que
apresentam sintomas de
Covid-19 permanecer em
sua casa, e acompanhar
as palestras e celebrações
à distância, pela televisão
ou internet.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 206, Termo nº 7281
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON LUIZ CAMILO e BIANCA PEREIRA DE TOLEDO, aprensentando os
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
Tremembé-SP, nascido no dia 20 de novembro de 1995, de estado civil divorciado, de profissão auxiliar de mecânico, residente e domiciliado na Rua Dez, nº 208, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho de JOÃO MARCOLINO CAMILO,
de 50 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 10 de novembro de 1970 e de MARIA HELENA CAMILO, de 49
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 08 de maio de 1971, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 16 de setembro de 1995, de estado civil solteira, de profissão autônoma,
residente e domiciliada na Rua Dez, nº 208, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de JAIR PEREIRA DE TOLEDO,
de 56 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 04 de abril de 1964 e de ILMA MARA DE CAMPOS, de 43 anos,
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 06 de janeiro de 1977, 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.

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.
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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Etecs e Fatecs recebem
pedidos de isenção
e redução de taxas

Começou
oficialmente
na quinta-feira (19) o calendário dos processos
seletivos para o primeiro
semestre de 2021 das Escolas Técnicas (Etecs) e
Faculdades de Tecnologia
(Fatecs) estaduais. Até a
próxima segunda (23),
candidatos podem pedir
a redução da taxa de inscrição do Vestibulinho e
redução e isenção da taxa
de inscrição do Vestibular.
A seleção para os cursos
técnicos, integrados, especialização e para o Ensino
Médio e Superior Tecnológico se dará por meio
de análise do histórico
escolar, sem a realização
de prova presencial ou online.
A mudança do critério se
fez necessária para atender
ao distanciamento social,
recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo
e autoridades sanitárias,
visando preservar a saúde
dos candidatos, e observando as notas atribuídas
aos estudantes antes da
pandemia.
As datas para as inscrições
dos dois processos seletivos são diferentes e ambas
serão realizadas somente
pelo site oficial: da Etec
e Fatec. Os interessados
devem ler atentamente os
Manuais do Candidato disponíveis nos sites oficiais,
antes de fazer a inscrição.
Redução da taxa do Vestibulinho das Etecs
Os pedidos para redução
de 50% da taxa de inscrição do processo seletivo
das Etecs para o primeiro
semestre de 2021 devem
ser feitos exclusivamente

pela internet, até as 15 horas do dia 23 de novembro.
O valor integral é R$ 19.
Os interessados no benefício devem preencher o
formulário disponível na
seção “redução” do site.
Após essa etapa, é preciso
enviar por meio de upload, na seção “Documentos Comprobatórios”, os
documentos relacionados
abaixo, digitalizados com
o tamanho de até 500 kB,
nas extensões pdf, png, jpg
ou jpeg. O período de envio também vai até as 15
horas de 23 de novembro.
A resposta ao pedido será
divulgada em 1º de dezembro somente pela internet.
Vestibulinho
O candidato que receber o
benefício deve fazer a inscrição para o processo seletivo, em um único curso
na Etec de sua escolha, a
partir de 1º de dezembro.
Outras informações pelos
telefones (11) 3471-4071
(Capital e Grande São
Paulo) e 0800-772 2829
(demais localidades) e
pela internet.
Isenção e redução da taxa
do Vestibular das Fatecs
O prazo para solicitar
isenção total e redução de
50% na taxa de inscrição
do Vestibular das Fatecs
também começa no dia 19
e vai até as 15 horas de 23
de novembro. Os pedidos
devem ser feitos somente
no site do processo seletivo, serão concedidas 6 mil
isenções. O valor total da
taxa é R$ 39.
Candidatos podem pleitear os dois benefícios,
desde que atendam aos requisitos. Neste caso, é pre-

ciso fazer duas inscrições,
preenchendo o formulário
específico, disponível no
site. Em seguida, devem
selecionar o link “Envio
de Documentos”, disponível na seção “Documentos
Comprobatórios”, para encaminhar os documentos
relacionados abaixo, que
precisam ser digitalizados com o tamanho de até
500 kB, nas extensões pdf,
png, jpg ou jpeg. O período de envio é o mesmo da
inscrição: de 19 até 15 horas de 23 de novembro.
A resposta à solicitação
será divulgada somente
pelo site no dia 1º de dezembro.
Vestibular
O candidato que receber
um dos benefícios deve
fazer sua inscrição, exclusivamente pela internet, em um único curso de
graduação na Fatec de sua
escolha, a partir de 1º de
dezembro.
Outras informações pelos
telefones (11) 3471-4103
(Capital e Grande São
Paulo) e 0800-596 9696
(demais localidades) ou
pelo site.
Inclusão digital
Aos candidatos com dificuldade de acesso à internet, Etecs e Fatecs vão
disponibilizar computadores online para a realização dos procedimentos
referentes aos processos
seletivos. Para utilizar os
equipamentos, será obrigatório o uso de máscara
de proteção facial e também respeitar as demais
medidas de proteção do
Protocolo Sanitário Institucional do CPS.
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Prefeitura realiza mais de dois
mil atendimentos psicológicos
durante a pandemia

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU)
informa que houve um
aumento significativo dos
casos de ansiedade e depressão, durante os sete
primeiros meses da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). De acordo
com dados divulgados pela
SESAU, no primeiro quadrimestre de 2020 (janeiro
a abril) foram realizados
1.305 atendimentos, sendo
257 consultas à psiquiatra
de forma presencial. Já no
segundo quadrimestre, de
maio a agosto, 1.278 atendimentos on-line, e 236
atendimentos presenciais.
Segundo a secretaria, os
atendimentos psicológicos
são disponibilizados pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS) para tratamento de
saúde mental que engloba
transtornos emocionais,
psíquicos, de personalidade, dependência química,
entre outros distúrbios.
Os tratamentos são divididos por setores para melhor atendimento, consulta
e acompanhamento, tais
como, a Atenção Básica
em que é feito acolhimento pelas equipes das Unidades de Saúde da Família

(USFs) do município. As
unidades são a porta de entrada para o atendimento a
qualquer tipo de transtorno mental, ou emocional.
Atenção Especializada
CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial I - Bairro
Topolândia
Realiza atendimento para
pessoas com transtornos
mentais graves e persistentes como esquizofrenia, transtorno bipolar,
depressão grave e outros.
Composta por equipe multiprofissional, são referenciadas pelas unidades de
saúde, pronto socorro, outras especialidades.
CAPS AD - Centro de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Bairro
Canto do Mar
Modalidade igual ao
CAPS I, contudo, prioriza
pacientes com uso abusivo
de substancias psicoativas
(álcool e outras drogas). O
atendimento é livre as pessoas que desejam procurar
tratamento, ou seja, não há
necessidade de encaminhamento.
Atendimento Ambulatorial
Pacientes que não se enquadram nos serviços especializados são referen-

ciados para o ambulatório,
localizado no Centro de
Saúde II para atendimento
com o psiquiatra adulto,
ou infantil.
Ainda segundo a secretaria, durante o ano de 2020,
por causa da pandemia
do novo coronavírus (Covid-19), houve aumento
da procura por atendimentos em saúde mental,
em especial, nos casos de
depressão e ansiedade, em
todas as faixas etárias, envolvendo crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Os serviços especializados
e os atendimentos individuais e coletivos foram
suspensos (módulo online), exceto o atendimento
psiquiátrico, com número
reduzido de consultas para
avaliação de casos graves. O retorno gradativo
do atendimento presencial
começou em agosto, porém muitos pacientes preferem não ir as unidades
para evitar a transmissão
do coronavírus.
Mais informações pelos
números (12) 3892-3470 CAPS I e (12) 3892-5936
- CAPS-AD, ou procure a
Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima
de sua residência.
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Governo estadual de SP reforça
EMS Taubaté Funvic visita o
orientação nas estradas para evitar Pacaembu Ribeirão neste sábado
viagens no dia da Consciência Negra

Apesar de não ser feriado
em todas as 645 cidades
do estado e ainda ter sido
antecipado na capital paulista para o dia 21 de maio,
em razão da pandemia,
cerca de 100 municípios
paulistas terão feriado do
Dia da Consciência Negra
para a emenda com o final
de semana.
Com isso, a Agência de
Transporte do Estado de
São Paulo (ARTESP), as
concessionárias que integram o Programa de
Concessão de Rodovias
do Governo do Estado de
São Paulo, a Secretaria
Estadual de Logística e
Transportes e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) ressaltam
a importância de se evitar
viagens desnecessárias e,
consequentemente, maior
exposição ao risco de contaminação por Covid-19.
Os 392 painéis de mensagens variáveis (PMVs)
das concessionárias distribuídos em toda a malha
rodoviária concedida vei-

cularão as seguintes mensagens de conscientização:
Previna-se contra o coronavírus
Evite aglomerações
Use máscara
Proteja sua vida e a dos
outros
Os avisos também serão
reforçados pelas redes sociais dos órgãos estaduais
e concessionárias. “Sabemos que não podemos
baixar a guarda neste momento, pois o vírus ainda
está circulando e contaminando muitas pessoas, por
isso, reforçamos a orientação do Governo, também
nas estradas, para que tanto motoristas quanto passageiros se conscientizem
e evitem uma exposição
desnecessária e o risco de
contágio”, afirma Milton
Persoli, diretor geral da
ARTESP.
Mesmo com a recomendação de distanciamento
social, o Governo mantém
equipes de atendimentos
nas rodovias, preparadas para a prestação de

serviços essenciais aos
usuários, como socorro
mecânico, guincho e ambulância, além das equipes de monitoramento
dos Centros de Controle
Operacionais (CCOs) e da
manutenção das vias, com
serviços de conservação
do pavimento e sinalização. Em paralelo, toda
operação é acompanhada
em tempo real pelas equipes do Centro de Controle
de Informações (CCI) da
ARTESP.
Os profissionais que atuam
nos postos de atendimento
e praças de pedágio também continuam seguindo
as orientações de saúde e
higiene, com a utilização e
disponibilização de álcool em gel aos operadores
e motoristas, além do uso
contínuo de máscaras. Em
caso de viagens imprescindíveis, atente-se para
uma condução segura, se
informe sobre as condições climáticas e faça a
manutenção no veículo
antes de pegar a estrada.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 039/2020. Objeto:
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Utensílio
Hospitalar SAMU, que ocorreria no dia 23/11/2020 ás 10h, tendo em
vista os questionamentos realizados. Potim, 20 de novembro de 2020
– André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

O EMS Taubaté Funvic
volta à quadra neste sábado (21), pela 5ª rodada
da Superliga Banco do
Brasil Masculina de Vôlei
2020/21. A equipe taubateana visita o Pacaembu
Ribeirão, às 21h30, no ginásio Cava do Bosque, em
Ribeirão Preto (SP).
A partida colocará frente
à frente o Taubaté, atual
líder e única equipe ainda invicta na Superliga, e
o 12º colocado Ribeirão,
que perdeu seus quatro jogos disputados até aqui.
Por conta da pandemia
de COVID, os jogos da
Superliga Banco do Brasil estão sendo realizados
com os portões fechados,
sem a presença de público.
O jogo será transmitido ao
vivo pelo canal por assinatura SporTV 2.
O EMS Taubaté Funvic
chega à quinta rodada do
nacional com uma ótima

campanha, tendo vencido seus quatro jogos até
aqui. No último domingo,
a equipe venceu o Minas
Tênis Clube, um dos rivais
diretos pelas primeiras posições da Superliga. No
Abaeté, a equipe comandada por Javier Weber fez
3 sets a 0 nos mineiros,
somando mais três pontos
e se isolando na liderança.
Um dos principais destaques ofensivos do EMS
Taubaté Funvic, o ponteiro João Rafael faz uma
análise muito positiva do
atual momento taubateano. “Nós estamos numa
crescente muito boa na
Superliga. Estamos conseguindo impor nosso ritmo
de jogo sobre os adversários, e foi assim nessa última partida contra o Minas,
um time forte, com atletas
experientes, e nós conseguimos jogar muito bem.
No primeiro set nós mos-

tramos nosso estilo e isso
foi mantido no restante do
jogo. Nós temos crescido
tática e tecnicamente jogo
a jogo, e isso é importante,
pois está sendo um processo contínuo e nós vamos
melhorar muito ainda no
decorrer do campeonato”,
analisou o ponteiro.
João destaca que mesmo o
Ribeirão ainda não tendo
vencido nenhum jogo na
Superliga masculina, toda
atenção é necessária num
jogo com essas características. “Não tem jogo fácil
na Superliga, nós não podemos relaxar em nenhum
momento, e se dar ao luxo
de achar que vencerá qualquer partida na hora em
que nós quisermos. Essas
partidas são fundamentais
justamente para colocar
em prática a nossa identidade coletiva, e é assim
que se constrói uma grande equipe”, completou.

