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A Gazeta dos Municípios

Farmácia Central e
Fármácia do NASF Pasin 
não funcionarão dia 30

Estudiosos sobre Maria
se reúnem pela primeira 

vez em evento online

Serasa Experian lança campanha para 
ressaltar a inteligência dos dados na 

hora da concessão de crédito

Homem é multado ao ser 
flagrado com motosserra 

em Campos do Jordão

Em virtude da alteração 
do Feriado do Dia do Ser-
vidor Público, que será co-
memorado este ano no dia 
30 de outubro, a Farmácia 
Central e a Farmácia do 
NASF Pasin, informaram 
hoje (22) que não haverá 
expediente na última sex-
ta-feira do mês.
Dessa forma, os pacientes 
do Componente Especiali-
zado que estavam agenda-

Pela primeira vez, a Aca-
demia Marial de Aparecida 
vai realizar a Semana Ma-
riológica Online. O evento 
é gratuito e tem como foco 
o estudo do Magnificat, 
cântico mariano descrito 
no Evangelho de Lucas. 
A série de palestras onli-
ne acontece de 26 a 29 de 
outubro, das 19h30 às 21h, 
por meio de um link envia-
do para os inscritos. A ins-
crição é gratuita e pode ser 
realizada até o horário do 
evento. O cadastro é reali-
zado no site.
‘Neste ano a pandemia do 
novo coronavírus nos im-
pediu de realizar o Con-
gresso Mariológico, que 
estava programado para 
maio. Decidimos, então, 
desdobrar o tema previsto 
para o encontro, Maria e a 

A mesma analogia que 
acontece no VAR (Virtual 
Assistant Referee, ou Ár-
bitro Assistente de Vídeo, 
em português), ferramenta 
utilizada por árbitros de 
futebol para dar um vere-
dito mais preciso no lance 
do futebol, acontece na 
hora do credor tomar a de-
cisão mais assertiva quan-
do consulta o Serasa Score 
com dados do Cadastro 
Positivo da Serasa Expe-
rian. A campanha terá três 
filmes de 30 segundos com 
foco em varejo, indústria e 
pequenas e médias empre-
sas. “Assim como aconte-
ce com a tecnologia usa-
da no VAR, podemos até 
ficar insatisfeitos com os 
resultados apontados pelo 
histórico de dados, mas 
tomar decisões com base 

O flagra aconteceu duran-
te patrulhamento no bairro 
Jardim Aquarela, na tarde 
dessa quarta-feira (21).
Dois homens que estavam 
no local foram abordados 
pelos policiais, cada um 
com uma motosserra.
Durante a fiscalização foi 
constatado que um         dos 

dos para retirarem os me-
dicamentos dispensados 
pelo                                         Es-
tado no dia 30 de outubro, 
deverão comparecer às 
Farmácias Central e do 
NASF na próxima quarta-
-feira, dia 28 de outubro, 
no mesmo período (ma-
nhã ou tarde) agendado 
em seus cartões de atendi-
mento.
O atendimento os demais 

Eucaristia, em uma Sema-
na Mariológica Online”, 
explica o diretor da Aca-
demia Marial de Apareci-
da, padre José Ulysses da 
Silva, C.Ss.R..
Para debater o tema, par-
ticipam nomes conhecidos 
da Mariologia. Entre eles, 
o Frei Jonas Nogueira, 
OFM; a Irmã Lina Boff; o 
teólogo Vinícius da Silva 
Paiva e a Irmã Clara Tem-
porelli. A mediação fica a 
cargo da coordenadora do 
curso de pós-graduação 
em Mariologia, professora 
Márcia Miné. Assessora 
o evento, representando 
a Faculdade Dehoniana, 
também parceira do even-
to, o padre Joãozinho, scj.
De acordo com a Acade-
mia Marial, a expectativa 
é de que a Semana Ma-

em fatos nos ajuda a fugir 
da subjetividade do julga-
mento humano e traz mais 
justiça e segurança para os 
dois lados de uma mesa de 
negociação: o credor e o 
tomador de crédito”, ex-
plica a Diretora de Marke-
ting, Comunicações e Sus-
tentabilidade Corporativa 
da Serasa Experian, Sirle-
ne Cavaliere.
Em um dos filmes, por 
exemplo, um futuro loca-
tário diz que gostaria de 
alugar um apartamento. O 
corretor olha para o tablet 
e fica indeciso entre alugar 
ou não o imóvel. Para aju-
dar na decisão, entra em 
campo o juiz fazendo o 
tradicional sinal do VAR - 
o quadradinho no ar, que é 
semelhante aos cinco qua-
dradinhos que compõem o 

homens não tinha licença 
de porte e uso - obrigato-
riedade do registro no Iba-
ma.
Quem comercializa mo-
tosserra ou utilizá-la em 
florestas e nas demais 
formas de vegetação, sem 
licença ou registro da au-
toridade competente, está 

pacientes agendados para 
os dias 26, 27 e 29 de ou-
tubro, permanece sem al-
teração.
As farmácias solicitam a 
todos os pacientes ou re-
presentantes que recebem 
os medicamentos pelo 
Componente Especializa-
do que não se esqueçam 
de levar o cartão de atendi-
mento com data agendada 
e a receita médica.

riológica continue acon-
tecendo mesmo após a 
pandemia. A ideia é apro-
veitar o mês de outubro, 
tradicionalmente dedicado 
à Padroeira do Brasil, para 
a realização do evento.
“Pretendemos que, nos 
próximos anos, venham 
também a segunda, a ter-
ça, a quarta e assim por 
diante. Sempre na proxi-
midade da Festa de Nossa 
Senhora. Seja presencial 
ou online”, revela padre 
Ulysses.
A programação completa 
do evento e informações 
sobre a Academia Marial 
de Aparecida estão dispo-
níveis aqui. No local tam-
bém é possível conhecer 
sobre temáticas relacio-
nadas ao culto da Mãe de 
Jesus.

logo da Serasa Experian. 
Na sequência, aparece o 
data center da Serasa Ex-
perian simbolizando o 
poder da inteligência dos 
dados. Após a checagem, 
o juiz volta e passa a bola 
para o vendedor que, a 
partir das informações, 
tem a segurança de fechar 
o negócio.
“Toda empresa precisa co-
nhecer o histórico do seu 
cliente antes da tomada de 
decisão. É a Serasa Expe-
rian ajudando a criar his-
tórias ainda mais positivas 
para o seu negócio. Antes 
de qualquer negociação, 
chama a Serasa Experian”, 
comenta Sirlene.
Criada pela agência Tra-
cyLocke Brasil, a campa-
nha circulará até o final de 
março de 2021.

sujeito às penas de deten-
ção, de três meses a um 
ano, e multa no valor de 
R$ 1.000 mil.
Por estar dentro de uma 
Unidade de Conservação, 
ele foi multado em dobro, 
totalizando R$ 2 mil e vai 
responder por crime am-
biental.
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Miscelânea
Curiosidades

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As 
principais vantagens são menos risco de câncer, as fêmeas castradas an-
tes do primeiro cio têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de 
mama e nos demais, esse índice é superior a 26%, redução do abandono, 
os cruzamentos não planejados são a principal causa do grande número 
de cães e gatos abandonados pelas ruas todos os dias, mais sociável, com 
a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela casa e ficam mais 
sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. Os cães da 
Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, os 
machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais casei-
ros e param de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das fêmeas no 
cio, hábito que causa muitas mortes por atropelamento, sem sujeira no cio, 
as castrações põem fim no cio evitando que nessa faze, as fêmeas man-
chem a casa de sangue e acaba também com a barulheira dos gatos nos 
telhados, fim da gravidez psicológica, a produção de leite sem cria para 
amamentar gera infecções nas tetinhas das cachorras e gatas. A cirurgia é 
descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máximo dez dias. 
Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm a 
trompa, os ovários e o útero extraídos.
***
Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém. Não consegue picar as 
vítimas, ato que faz com que a saliva do animal entra no ferimento. Exis-
tem dois tipos de veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas 
anteriores ocas para poder inocular o veneno que ataca o sistema nervoso 
central e paralisa a respiração, apesar de sua picada ser indolor. O das vi-
perídeos tem veneno extremamente agressivo que destrói o sangue e sua 
picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos está a cascavel, 
com seus guizos e chocalho típico, a jararaca, que tem veneno muito forte 
e a surucucu que é o maior ofídio venenoso do Brasil.  

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

Se a tristeza chama você pela boca da necessidade, falta de dinheiro, ocor-
rência ruim, desconsideração de parentesco, reconheça-se com forças para 
superar tudo e voltar a ser alegre. Não deixe que se tornem problemas e 
tormentos. O problema, o tormento, resulta de uma medrosa avaliação 
das circunstâncias. Considere-se descomplicadas e não exercerão pressão. 
Tenha crenças nos seus dotes e qualidades e encontrarás resistência inte-
rior. Persistirá com otimismo e vigor mesmo nas situações consideradas 
dolorosas. O problema é filho da fraqueza.
***
Tudo na vida tem uma razão, mesmo que esteja dando tudo errado. Quem 
não luta no seu lado durante a batalha não merece estar ao seu lado após a 
vitória. Quando uma pessoa realmente tem importância, você não desista 
dela por nada. Não tire ninguém da sua vida, apenas reorganize as posi-
ções e invente as prioridades. Por mais que você ache que não vai dar cer-
to, tente até achar que você conseguiu. Não tens que passar impressão pra 
ninguém, você não é impressora. A saudade é um sentimento que quando 
não cabe no coração escorre pelos olhos. É preciso diminuir a distância 
entre o que se diz e o que se faz, até que um dado momento, tua fala seja 
a tua prática. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, que o tempo pra 
ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais.

Pensamentos, provérbios e citações

O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por ultimo, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 195, Termo nº 7259
Faço saber que pretendem se casar JOÃO VÍTOR SANTOS SILVA e VITÓRIA CAROLINI DOS SANTOS, 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 30 de setembro de 1996, de estado civil solteiro, de profissão professor, residente e domiciliado 
na Rua José Inocêncio Monteiro, nº 240, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de DIMAS SANTOS DA SILVA, de 
55 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 30 de dezembro de 1964 e de CLEIDE MARIA SANTOS SILVA, de 51 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 08 de janeiro de 1969, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A 
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 19 de março de 2001, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente 
e domiciliada na Rua José Inocêncio Monteiro, nº 240, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de SERGIO APARECIDO 
DOS SANTOS, de 48 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 16 de fevereiro de 1972 e de CAROLINA ELISA-
BETE DOS SANTOS, de 41 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 14 de fevereiro de 1979, 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.

Processo Administrativo Municipal Nº 375/2020 - Tomada de Preços 
Nº 016/2020 - Edital Nº 061/2020 - Resultado de Julgamento de Habili-
tação e Propostas. A Comissão Permanente de Licitações, designada 
pela Portaria Nº 079/2020, através de seu Presidente, torna público e 
para conhecimento dos licitantes que, em sessão pública da mesma, 
datada de 22/10/2020, às 10h00min, após exame da documentação 
de habilitação, foi considerada habilitada a empresa:  ESKELSEN 
ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Após 
a fase de habilitação e exame da proposta apresentada na sessão 
e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao 
seguinte resultado classificatório: 1º Colocado: ESKELSEN ARTEFA-
TOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com o valor de 
R$ 576.012,91. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 22 de outubro 
de 2020. Publique-se, André Luís Soares de Oliveira - Presidente da 
Comissão de Licitação.
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Câmara de Taubaté inicia debate sobre orçamento de 2021

A Câmara de Taubaté vai 
iniciar esse debate no final 
de outubro, numa série de 
audiências públicas que 
irão contar com a partici-
pação virtual do cidadão.
Foram agendadas três da-
tas para as audiências, e 
a primeira delas, no dia 
4 de novembro, às 14h, 
conta com a participação 
da Câmara, Instituto de 
Previdência do Município 
(IPMT), Universidade de 
Taubaté (UNITAU) e fun-
dações universitárias.
As apresentações da Pre-

feitura serão divididas em 
duas datas. Dia 5, às 9h, 
será a vez das Secretarias 
de Finanças, Governo, 
Esportes, Inclusão Social, 
Segurança, Educação e de 
Mobilidade Urbana, além 
da Chefia de Gabinete. No 
dia 6, às 9h, participarão 
representantes das Secre-
tarias de Planejamento, 
Inovação, Saúde, Obras, 
Serviços Públicos, Turis-
mo e de Meio Ambiente, 
assim como a Procura-
doria-Geral. A população 
poderá participar da audi-

ência enviando questiona-
mentos e sugestões para 
o WhatsApp (12) 3625-
9525 ou pelo formulário 
disponível aqui. Devido à 
pandemia da Covid-19, a 
Galeria estará fechada ao 
público.
Sobre o Orçamento
O projeto de lei 95/2020 
foi apresentado pela Pre-
feitura de Taubaté no dia 
30 de setembro. Ele con-
tém a estimativa de recei-
ta e despesa do municí-
pio para o próximo ano e, 
consequentemente, para o 

próximo gestor municipal.
Na mensagem enviada aos 
vereadores, o prefeito Or-
tiz Junior (PSDB) afirma 
que o projeto de lei foi 
elaborado “em um am-
biente nacional ainda mais 
conturbado do que o exer-
cício anterior. O ano de 
2019 enfrentou fortes re-
flexos da crise econômica 
que vinha desde o final de 
2015, como baixas taxas 
de investimentos, produ-
ção com tímido índice de 
aumento, crescimento irri-
sório do PIB e altas taxas 
de desemprego, afetando 
a economia de estados e 
municípios”. Na continua-
ção, o prefeito afirma que 
a recuperação não ocorreu 
em 2019 e que possíveis 
“expressões de esperan-
ça foram sepultadas pela 
pandemia gerada pela 
Covid-19, que se alastrou 
pelo país a partir de março 
de 2020 com reflexos so-
ciais e econômicos conhe-
cidos”. Assim, o projeto de 
lei demonstra que a dívida 
consolidada da Prefeitura 

em 31 de agosto era de R$ 
395 milhões, entre admi-
nistração direta e indireta 
(Universidade de Taubaté 
e suas fundações). Com 
relação à receita, a estima-
tiva é de R$ 1,164 bilhão, 
na administração direta, 
e R$ 1,5 bilhão, juntando 
Instituto de Previdência 
do Município, UNITAU 
e as Fundações. Entre as 
Secretarias que sofrerão a 
maior diminuição de des-
tinações em 2021 estão 
as de Obras, de R$ 111 
milhões em 2020 para R$ 
64 milhões em 2021, e de 
Planejamento, cujo orça-
mento recuou de R$ 8 mi-
lhões para R$ 4,7 milhões. 
Esportes também terá va-
lor reduzido de R$ 24,9 
milhões para R$ 19,7 mi-
lhões; Serviços Públicos, 
de R$ 152 milhões para 
R$ 127 milhões, e Meio 
Ambiente, de R$ 3 mi-
lhões para R$ 2 milhões.
Saúde mantém o valor de-
finido para 2020, de R$ 
305 milhões, e Educação 
tem aumento de R$ 369,5 

milhões em 2020 para 
R$ R$ 383,7 milhões em 
2021. O percentual de par-
ticipação orçamentária de 
ambas é definido por lei 
federal.  
À Câmara, deverão ser 
destinados R$ 35 milhões, 
valor menor do que o es-
timado para o orçamento 
de 2020, de R$ 35,9 mi-
lhões. IPMT tem previ-
são de receita de R$ 198 
milhões em 2021, ante 
R$ 171 milhões previstos 
para 2020, e a Unitau, R$ 
162 milhões, diante de R$ 
239 milhões registrados 
na previsão para o ano que 
está se encerrando.
A reserva de contingência 
prevista para 2021 é de R$ 
15 milhões. As emendas 
individuais serão garan-
tidas por recursos de R$ 
13,4 milhões, correspon-
dentes a 1,2% da receita 
corrente líquida, valor que 
deverá ser dividido en-
tre os 19 vereadores para 
apresentação de destina-
ções pontuais no orçamen-
to.

Morre cantor e compositor 
Tony Lewis, da

banda The Outfield

Na terça-feira (20), aos 
62 anos de idade, morreu 
Tony Lewis, vocalista do 
The Outfield. Sua assesso-
ria informou sua morte nas 
redes sociais:
“É com grande tristeza e 
dor que anunciamos que 
Tony Lewis morreu ines-
peradamente. Ele era uma 
bela alma que tocou mui-
tas vidas com seu amor, 
seu espírito e sua músi-
ca. Ele amava muito seus 
fãs e aproveitou todas as 
oportunidades que teve ao 
encontrar todos vocês.” - 
TEAM TL (@TonyLewis-
Music via Twitter)
No site oficial do cantor, 
a assessoria acrescenta o 
pedido para que respeitem 
a privacidade da família 
nesse momento difícil.
Lewis nasceu em Lon-
dres e desde criança foi 
apaixonado pela música. 
Inspirado pelos sucessos 
dos anos 60, foi fã dos Be-
atles, T. Rex, David Bowie 
e Rolling Stones. Formou 
uma banda com Alan Ja-
ckman na época de escola, 
que mais tarde se tornaria 
a Sirius B., banda de rock 
progressivo que também 
tinha como integrante o 
guitarrista John Spinks.
Ãlbum Play Deep lanÃ§a-
do em 1985Álbum Play 

Deep lançado em 1985 
(Foto : Divulgação )Após 
a separação do grupo, 
Lewis seguiu carreira solo 
até reencontrar os amigos 
e formarem juntos a Ba-
seball Boys. Nessa época, 
a popularidade da banda 
só crescia, saindo da es-
fera britânica e ganhando 
também o público ameri-
cano. The Baseball Boys 
trocou seu nome para The 
Outfield, lançando seu pri-
meiro disco em 1985: Play 
Deep.
Tornou-se um álbum de 
vendas multi-platina e al-
cançou o Top 10 na para-
da estadunidense da Bill-
board Hot 200. O single 
“Your Love” alcançou a 
sexta posição na parada 
Billboard Hot 100 e é um 
grande sucesso até hoje.
Tony Lewis, viveu to-
das as fases da banda, até 
anunciar seu disco autoral 
Out of the Darkness, lan-
çado em 2018 pela Madi-
son Records.
Não foi anunciada ain-
da a causa de sua morte. 
Nas redes sociais, seus 
admiradores e fãs de rock 
prestam homenagens. Sua 
última música foi “You”, 
publicada em maio deste 
ano, escrita e gravada du-
rante a quarentena. 
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ESF Santa Cecília fechada
para desinfecção após funcionário 

testar positivo para Covid-19

Trabalhadores da Incomisa
aprovam proposta e encerram greve

Norte de SP tem mais
chuva nesta quinta-feira

Faculdade Canção Nova 
abre Vestibular para 2021

A unidade de Estratégia 
Saúde da Família (EFS) 
do Santa Cecília, em Pin-
damonhangaba, está fe-
chada porque um funcio-
nário testou positivo para 
Covid-19. O local será hi-
gienizado e desinfectado. 
A previsão é que volte a 

Os trabalhadores da fábri-
ca Incomisa, em Pindamo-
nhangaba, aprovaram em 
assembleia nessa quinta-
-feira (22), a proposta da 
Campanha Salarial, após 
um dia de greve.
Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos, a propos-
ta consiste no reajuste da 
inflação, calculado em 
2,94%, um abono salarial 

O norte do estado de São 
Paulo teve fortes pancadas 
de chuva desde o início da 
segunda quinzena de outu-
bro e terá mais chuva nesta 
quinta-feira (22).
Em Franca, pela medição 
do Instituto Nacional de 
Meteorologia choveu 90,8 
mm desde o início do mês, 
o que representa mais da 
metade da média de chuva 
para outubro. Em Ribeirão 
Preto choveu 101 mm no 
dia 20 e o acumulado em 
outubro, até o dia 21, era 
de 143,6 mm, de acordo 
com o Centro Nacional 
de Monitoramento e Aler-
tas de Desastres Naturais 
(CEMADEN). 
A maioria das áreas do es-
tado de São Paulo tem uma 
quinta-feira com predomí-

Estão abertas as inscrições 
para o Vestibular 2021 da 
Faculdade Canção Nova 
(FCN), em Cachoeira Pau-
lista (SP). Para incentivar 
o acesso ao conhecimento 
e à formação acadêmica, a 
instituição está com ofer-
tas de Bolsas de estudo 
100% integral, convênio 
com empresas e descontos 
especiais, conforme infor-

funcionar até segunda-fei-
ra (26).
O servidor já foi medica-
do, iniciou tratamento e 
está em isolamento. Os 
demais funcionários da 
unidade estão afastados e 
realizando testes para de-
tecção do vírus.

de R$ 300, um adicional 
de 5% no plano de carreira 
e garantia de emprego até 
janeiro de 2021.
Para o presidente da en-
tidade, André Oliveira, a 
proposta não seria alcan-
çada sem a greve. 
“A negociação foi muito 
dura. 
A gente tem tido muita 
dificuldade aqui. Já tinha 

nio sol e algumas nuvens, 
mas sem chuva. A Grande 
São Paulo amanheceu nu-
blada e com chuva fraca, 
mas também faz sol e o 
tempo fica firme no decor-
rer do dia. Durante a tarde 
a sensação vai ser de um 
pouco de calor, com máxi-
ma em torno dos 27°C. O 
litoral tem muitas nuvens 
e chuva fraca a moderada, 
que pode cair em qualquer 
momento.
As pancadas de chuva vol-
tam a ocorrer a partir da 
tarde em diversos locais 
do norte e do noroeste do 
estado de São Paulo e po-
dem ser moderadas a for-
tes e com raios, mas estas 
regiões também contam 
com períodos de sol. Ri-
beirão Preto, Franca, São 

mações disponíveis. 
A FCN oferece cursos de 
Jornalismo (50 vagas), 
Rádio/TV (50 vagas), Ad-
ministração (50 vagas), 
Filosofia (40 vagas) e Te-
ologia (40 vagas). 
O Processo Seletivo será 
presencial, em 21 de no-
vembro de 2020, das 8h 
às 12h, mas poderá ser al-
terado para prova online, 

Eles ficarão isolados até 
que os resultados fiquem 
prontos. 
Sendo negativos, voltam 
ao serviço. 
O procedimento adota-
do na unidade é o mesmo 
ocorrido em outros pré-
dios públicos.

dois nessa discussão. Ain-
da tem muitas questões pra 
gente resolver na fábrica, 
mas agora conseguimos 
esse avanço, parabéns aos 
trabalhadores pela união”, 
disse.
A Incomisa tem 250 fun-
cionários e fabrica estrutu-
ras metálicas, no bairro do 
Feital, em Pindamonhan-
gaba.

José do Rio Preto, Piras-
sununga e Mococa são 
alguns dos locais que po-
dem ter pancadas de chuva 
hoje.
Condições para chuva au-
mentam nesta sexta-feira 
(23)
Áreas de instabilidade co-
meçam a se intensificar 
novamente sobre o estado 
de São Paulo nesta sexta-
-feira (23) e as condições 
para chuva aumentam. As 
pancadas de chuva voltam 
a ocorrer em todas as regi-
ões do estado, incluindo a 
Grande São Paulo.
O tempo fica mais instável 
no fim de semana e há ris-
co de chuva forte no esta-
do de São Paulo, inclusive 
na região da capital.
Fonte: ClimaTempo

se houver prévia deter-
minação do Ministério da 
Educação, em decorrência 
da pandemia.   A inscrição 
pode ser feita gratuitamen-
te pelo site até o dia 15 de 
novembro de 2020.
O candidato poderá optar 
por substituir a nota da 
prova do processo seleti-
vo pela nota do Enem de 
2017, 2018 ou 2019.


