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Festival Digital Curta
Campos do Jordão
oferece prêmio em dinheiro

As inscrições para o Festival Digital Curta Campos
do Jordão (FDCCJ) estão abertas até a próxima
quinta-feira (25). Produzido pela Associação Cultural Cineclube Araucária,
o Festival acontecerá de
modo totalmente virtual
com Mostras Competitivas de Curtas-Metragens,
entre os dias 21 e 28 de
abril, além de sessões especiais e Oficinas de Produção Audiovisual.
Curtametragistas de todo
o território nacional, interessados em inscrever seus
filmes, devem acessar o
site do evento, onde estão
disponíveis as informações: datas, regulamento,
formulário de inscrição,
condições para participação e detalhes da premiação. Além do troféu, todos
os vencedores receberão
prêmios em dinheiro da ordem de R$ 3.000,00 como
estímulo para o incremento da produção audiovisual brasileira com qualidade técnica e artística. No
total, a premiação atingirá
a casa dos R$ 30.000,00.

Um dos destaques do festival é o Prêmio Regional
para o Melhor Curta produzido na Mantiqueira,
Vale do Paraíba e Litoral
Norte de São Paulo, tanto
para os eleitos pelo Júri
Oficial quanto pelo Júri
Popular.
O Júri Popular - por votação online - vai escolher o
Melhor Curta Nacional e
o Melhor Curta Regional.
O Júri Oficial também vai
eleger o Melhor Curta Regional e ainda será responsável pela premiação dos
melhores curtas nacionais
nas categorias: Ficção,
Documentário, Animação,
Experimental,
Infantil,
além da Melhor Direção e
Melhor Roteiro Original.
A programação completa
do FDCCJ prevê uma Sessão Especial para as pessoas atendidas pela APAE
de Campos do Jordão e a
realização de Oficinas de
Formação na área do audiovisual (grátis e online),
abertas a todos os interessados, ministradas por
renomados profissionais
brasileiros, como o cineas-

ta Jeferson De, a roteirista
e produtora Cristiane Arenas e o diretor e professor
de cinema Ralph Friedericks.
A partir da sede da Associação Cultural Cineclube
Araucária que, em março
de 2021, completa 10 anos
de atividades ininterruptas
em Campos do Jordão e
Região, o Festival Digital
Curta Campos do Jordão
- FDCCJ acontece graças
a recursos provenientes
da aplicação da Lei Federal 14.017 de 29 de junho
de 2020 - Lei Aldir Blanc
- por ser uma das propostas selecionadas pelo Programa de Ação Cultural
da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do
Estado de São Paulo - Edital ProAC Expresso LAB
40/2020 - para ser produzida pelo Cineclube Araucária em março / abril de
2021, com o apoio da Prefeitura de Campos do Jordão (SP), através de sua
Secretaria de Valorização
da Cultura, e do Convention Bureau de Campos do
Jordão e Região.

Terminam amanhã as
inscrições para Prêmio
Sesc de Literatura 2021

Terminam amanhã, sexta-feira (19), as inscrições
para o Prêmio Sesc de
Literatura, um dos mais
importantes do país e consagrado na distinção de
escritores inéditos, Obras
ainda não publicadas podem ser inscritas nas categorias Romance e Conto.
Os interessados devem
concluir o processo de inscrição, que é gratuito e online, pelo site.
Ao oferecer oportunidades aos novos escritores,
o Prêmio Sesc de Literatura impulsiona a renovação no panorama literário
brasileiro e enriquece a
cultura nacional. Os vencedores têm suas obras
publicadas e distribuídas
pela editora Record, com
tiragem inicial de 2 mil
exemplares. Desde a sua
criação em 2003, mais de
16 mil livros foram inscritos e 31 novos autores foram revelados. A parceria
com a editora Record contribui para a credibilidade
e a visibilidade do projeto,
pois insere os livros na cadeia produtiva do mercado livreiro. “Vamos para

mais um ano, agora a 18ª
edição, e apesar de estarmos ainda na pandemia,
seguimos fortes com todo
o processo e planejamento
para revelar novos escritores. A premiação foi criada
em 2003 e se consolidou
como a principal do país
para autores iniciantes. No
ano passado, foram inscritos 1.358 livros, sendo 692
romances e 666 contos”
explica o analista de Literatura do Departamento
Nacional do Sesc, Henrique Rodrigues.
O processo de curadoria
e seleção das obras é criterioso e democrático. Os
livros são inscritos pela
internet,
gratuitamente,
protegidos por pseudônimos. Isso impede que os
avaliadores reconheçam
os reais autores, evitando
qualquer favorecimento.
Os romances e contos são
avaliados por escritores
profissionais renomados,
que selecionam as obras
vencedoras pelo critério
da qualidade literária.
A relevância do Prêmio
Sesc de Literatura também pode ser medida por

meio do sucesso dos seus
vencedores, que vêm sendo convidados para outros
importantes eventos internacionais, como a Primavera Literária Brasileira,
realizada em Paris, o Festival Literário Internacional de Óbidos, em Portugal, e a Feira do Livro de
Guadalajara, no México.
Vencedores 2020
No ano passado, os vencedores foram Caê Guimarães, do Espírito Santo,
na categoria Romance,
por ‘Encontro você no oitavo round’, e Tônio Caetano, do Rio Grande do
Sul, na categoria Conto,
por ‘Terra nos Cabelos’,
reafirmando o aspecto de
diversidade do projeto em
descobrir talentos de todo
país.
Em 17 anos de prêmio, diversos autores foram descobertos e se consolidaram na literatura nacional,
graças ao incentivo da Instituição, entre eles Juliana
Leite, Rafael Gallo, Luisa
Geisler, André de Leones,
Franklin Carvalho, Sheyla
Smanioto e Lucia Bettencourt.
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Miscelânea
Curiosidades
A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas
freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em freqüências
mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas
acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não conseguem ouvir
nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é ultrapassado
pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos
lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem
de modo a que predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem.
Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros gatos que eles lá
estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também na face,
no pescoço, ombros e cauda. Os gatos conseguem enxergar com pouca luz
porque tem nos olhos uma estrutura chamada região tapetal, composta de
células especiais que provocam dupla estimulação dos cones e bastonetes
responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas na coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região
funciona como espelho. Atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes, uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por elas
estimulando-os.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2021.
Objeto: Aquisição de Câmara de Conservação de Vacinas. Data para
recebimento de proposta: das 09h00min do dia 19/02/2021, até as
09h00min do dia 03/03/2021; data da abertura de propostas: das
09h00min às 10h00min do dia 03/03/2021; data de início da sessão
pública: às 10h00min do dia 03/03/2021, horário de Brasília/DF, local
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na
íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado.
Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

Construtora finaliza obras
de construção da
Rodoviária de Moreira César

Humor
Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso,
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.
Mensagens
A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras,
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refrigerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas,
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fraldas dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar toneladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.
Pensamentos, provérbios e citações
Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações.
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

A empresa Convale Construtora finaliza nos próximos dias as obras de
construção do terminal
rodoviário do Distrito de
Moreira César. Com o término das obras, a Prefeitura está trabalhando no
lançamento de um edital
para definição da empresa
que irá administrar o novo
equipamento. O empreendimento está ao lado da
Vila dos Afetos, no antigo
pátio da festa, e o investimento total do município
foi de R$ 2.786.976,05
atendendo uma demanda planejada no plano
de mobilidade urbana do
município.
Atualmente a obra está em fase de
acabamento da fachada e

pintura interior do prédio,
além das obras finais de
jardinagem do entorno do
prédio, tornando o espaço
mais acolhedor. O prefeito
de Pindamonhangaba Dr.
Isael Domingues destacou
que o terminal rodoviário
trará mais comodidade aos
usuários do transporte público, movimentará a economia na região e marca
o crescimento do Distrito
de Moreira César, que há
muitos anos aguarda investimentos deste porte.
“Além do espaço para embarque e desembarque de
passageiros, a obra trará
para Moreira César um
espaço de entretenimento
e praça de alimentação.
Uma obra moderna com

estrutura pré-moldada, excelente arquitetura e um
lindo projeto paisagístico”, destacou Dr. Isael.
De forma imediata o espaço terá integração com
a Secretaria de Segurança, que instalará no prédio
uma base da Guarda Civil
Metropolitana (GCM) trazendo mais segurança para
a população do Distrito. A
Prefeitura também está
buscando entendimento
junto à empresa concessionária do transporte público para que as linhas
urbanas do transporte coletivo municipal que atendem Moreira César façam
embarque e desembarque
no local, trazendo mais
comodidade aos usuários.
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Pindamonhangaba
abre cadastro para
vagas em creches

A Secretaria de Educação
da Prefeitura de Pindamonhangaba vai iniciar,
na próxima segunda-feira
(22), cadastro para vagas
em creche para crianças de
quatro meses até três anos
de idade. As inscrições devem ser feitas on-line pelo
site da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Os pais que tiverem dúvidas podem assistir um tutorial explicativo, que detalha o preenchimento do
cadastro etapa por etapa.
A inscrição das crianças
serão realizadas por nível, de acordo com a idade
para as etapas de ingresso,
conforme atendimento no
CMEI (Centro Municipal
de Educação Infantil): berçário, quatro meses a um
ano e onze meses; infan-

til, dois anos a dois anos
e onze meses; infantil II,
três anos a três anos e onze
meses. Os Centros Municipais de Educação Infantil poderão atender em período integral ou parcial,
mediante a faixa etária
da criança, a necessidade
dos responsáveis e a disponibilidade de vaga para
o atendimento. No ato da
inscrição serão solicitados
os dados dos seguintes
documentos, para preenchimento do formulário certidão de nascimento da
criança RG E CPF do pai,
mãe ou responsável legal,
comprovante de endereço,
extrato atualizado do Programa Bolsa família ou de
outros programas, caso a
família seja beneficiária,
holerites ou comprovantes

de renda/trabalho de todos
os membros que compõem
a renda familiar.
A classificação dos inscritos para as vagas disponíveis será elaborada por
nível e considerará critérios sociais e as crianças
em situações de vulnerabilidade terão atendimento
prioritário. De acordo com
informações da Secretaria
de Educação, o critério
de escolha para indicação
de vaga em creche será a
unidade mais próxima ao
endereço.
O regulamento com todas
as informações para inscrição e critérios está disponível na Portaria Interna
nº 35, da Secretaria Municipal de Educação, disponível no site da Prefeitura,
também a partir do dia 22.
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Prefeitura e Câmara de Pindamonhangaba
discutem os desafios do transporte
público com empresa Viva Pinda

Em reunião realizada na
Prefeitura de Pindamonhangaba na manhã desta
quinta-feira (18), representantes do Executivo e
do Legislativo discutiram
com a empresa Viva Pinda
ações para melhorias do
transporte público coletivo do município.
O encontro contou com a
presença do prefeito Isael Domingues, presidente
da Câmara, vereador José
Carlos Gomes - Cal, juntamente com os demais
vereadores e os representantes da empresa, gerente operacional Antônio
Neto Pereira de Moura e
os diretores Hélio Camilo Marra e Hélio Camilo
Marra Junior,
além do secretário de Segurança Pública Fabrício
Pereira e a diretora de

Trânsito, Luciana Viana.
As autoridades debateram
temas como a aglomeração nos ônibus, a falta de
atendimento aos moradores da área rural (principalmente região das Oliveiras), não atendimento
de alguns horários prejudicando os munícipes, bem
como questões trabalhistas
e acordos que necessitam
ser cumpridos junto aos
funcionários da empresa
concessionária.
O prefeito Dr. Isael ponderou sobre o processo
de licitação em andamento para a escolha de nova
empresa no município e a
incerteza, em virtude do
momento de pandemia e
seus reflexos, discutindo a
conveniência em disparar
o processo neste momento.

A empresa apresentou às
autoridades os números
do IPK (Índice de passageiros por quilômetro) que
é a divisão do número de
passageiros equivalentes
pela quilometragem média mensal, demonstrando
queda anual dos índices
e os desafios enfrentados
para a administração do
serviço público em Pindamonhangaba.
Alegou ainda o problema
da operação clandestina
de transporte que
retira
o passageiro do sistema,
prejudicando a melhoria
com novas linhas e horários.
Com essa reunião, os representantes da empresa
se colocaram à disposição
dos vereadores, para que
possam apresentar as reivindicações da população.
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São Sebastião aposta em jogos digitais
para acolhimento socioemocional
de estudantes na volta às aulas

A Prefeitura de São Sebastião renovou o contrato
para continuação do programa MenteInovadora,
da Mind Lab, líder mundial em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias
educacionais inovadoras,
para o desenvolvimento
cognitivo e socioemocional, oferecido aos estudantes da Educação Infantil e
Ensino Fundamental Anos
Iniciais.
A metodologia, que integra jogos de raciocínio
às salas de aula é aplicada na rede municipal de
ensino há três anos como
estratégia para melhorar o
desempenho dos alunos,
este ano está adequada ao
novo cenário educacional
incluindo material na versão digital, voltado prin-

cipalmente ao equilíbrio
emocional dos estudantes.
Serão atendidos mais de 8
mil crianças e adolescentes de 37 unidades escolares, que terão a capacitação de 370 professores.
Para a secretária de Educação, Marta Braz, a saúde mental e emocional
das crianças é uma grande
preocupação para esse início de ano letivo. “Nossos
estudantes passaram por
tensos desafios, estar longe do convívio social com
os colegas foi um impacto muito grande para eles,
especialmente para os de
idade entre 6 anos e início da adolescência que já
compreendem tudo, mas
ainda não desenvolveram
uma maturidade para lidar com as emoções. Vi no

programa MenteInovadora, uma oportunidade para
oferecer um acolhimento
aos alunos de uma forma
inovadora”, reforça.
O MenteInovadora utiliza jogos de raciocínio
em aulas dinâmicas com
a mediação de professores capacitados e tem resultados comprovados no
desenvolvimento cognitivo e socioemocional de
estudantes. Os exercícios
estimulam os alunos a experimentar, em um contexto controlado, situações
da vida real, contribuindo
para conferir significado
ao aprendizado e exercitando habilidades como a
empatia, resiliência, capacidade analítica, equilíbrio
emocional e o trabalho em
equipe.
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As chuvas continuam na
2ª quinzena de fevereiro

Alterações da temperatura
do Pacífico Sul e do Atlântico Sul trazem importantes mudanças no caminho
da chuva sobre o Brasil na
segunda quinzena de fevereiro. Uma das principais
mudanças é o esfriamento
do Atlântico Sul na costa do Sul do Brasil, que
está ocorrendo mais cedo
do que o esperado. Isto
interfere no modo como
as frentes frias vão passar
sobre a Região Sul, o que
influencia na forma e na
quantidade de chuva.
A previsão é de as frentes
frias passem mais deslocadas para o oceano e assim
tenham menos influência
sobre o interior da Região.
Com frentes frias mais
oceânicas do que continentais, menos áreas de
chuva tendem a se formar
sobre o interior da Região
Sul.
Outro fator climático que
afeta o deslocamento das
frentes frias que saem é
da Antártica para a América do Sul, e podem ou
não chegar ao Brasil, é a
chamada AAO - Oscilação
Antártica. Este índice está
na fase positiva, o que é
desfavorável ao avanço de
frentes frias sobre a América do Sul. Com menos
frentes frias disponíveis
para chegar ao Brasil, menos áreas de instabilidade
tendem a se formar sobre a
Região Sul.
Pouca chuva no Sul do BR
O Sul do Brasil será bastante afetado por estas
mudanças de temperatura
dos oceanos e índices climáticos. Depois de um janeiro com chuva farta, em
que praticamente toda a
Região acumulou volumes
de chuva acima da média
Clima tológica, fevereiro
deve terminar de forma
oposta. A segunda quinzena de fevereiro deve ser
marcada por chuva bastante irregular sobre os
três estados. Com poucas
frentes frias e também sem
sistemas de baixa pressão
atmosférica para espalhar
a chuva, como ocorreu
em janeiro, fevereiro vai
terminar com grande deficiência de chuva sobre a
Região Sul do Brasil.
Com a falta de chuva e
um ar mais seco do que o
normal para esta época do
ano, o Sul do Brasil fica
mais quente do que deveria
no decorrer de fevereiro.
Porém, a expectativa para
março de 2021 é de que

ocorram novas mudanças
na circulação de ventos
sobre a América do Sul,
que vão favorecer o retorno da chuva sobre o Sul do
Brasil. As condições para
chuva aumentam em todos
os estados.
Pouca chuva para São
Paulo
As previsões para o estado
de São Paulo não são animadoras. Janeiro terminou
com menos chuva do que
o normal na maioria das
áreas do estado. Mas a
agricultura não foi muito
afetada, pois as pancadas
de chuva ocorreram com
certa regularidade ao longo do mês. Porém, espacialmente a chuva foi bastante irregular.
Apesar dos temporais que
já ocorreram na primeira
quinzena de fevereiro, inclusive na capital e Grande
São Paulo, a irregularidade da chuva vai continuar
grande no restante do mês.
O estado de São Paulo terá
pancadas de chuva até o
fim de fevereiro, não é
um tempo completamente
seco, mas não poderá contar com as áreas de instabilidade prolongadas de uma
ZCAS, por exemplo.
As frentes frias que chegarem ao Brasil na segunda quinzena de fevereiro,
e devem ser poucas, vão
passar rapidamente pelo
estado, o que desfavorece
a permanência e formação
de áreas de chuva sobre o
estado.
Formação de ZCAS
Considera-se a formação
de uma ZCAS - Zona de
Convergência do Atlântico
Sul entre os dias 18 e 21
de fevereiro. A circulação
de ventos sobre o Brasil já
está organizando o canal
de umidade do Norte para
o Centro-Oeste e Sudeste,
porém, o eixo central de
maior instabilidade deste
sistema deve se posicionar
ao norte da Região Sudeste. A expectativa é que a
convergência de umidade
(e portanto a maior atividade chuvosa) fique entre
o norte de Mato Grosso,
o Pará, Tocantins, centro-norte de Goiás, Distrito
Federal, centro-norte de
Minas Gerais, Espírito
Santo e Bahia. O estado de
São Paulo e áreas como o
Sul de Minas e o centro-sul do Rio De Janeiro não
devem sentir a chuva volumosa deste sistema.
A previsão é que fevereiro
termine com chuva abai-

xo da média no estado de
São Paulo, de forma geral,
e também na maioria das
áreas do Sul de Minas e do
centro-sul do Rio de Janeiro. As outras áreas da Região Sudeste devem terminar fevereiro com volume
de chuva acima da média
climatológica para o mês.
No caso da Região Centro-Oeste, a formação deste episódio de ZCAS, ou a
simples intensificação de
uma canal de umidade ao
norte da região vai estimular mais chuva na segunda quinzena de fevereiro
para grande parte de Mato
Grosso, de Goiás e do Distrito Federal, que sentiram
a falta e irregularidade da
chuva no mês de janeiro.
Embora não influenciado
diretamente por este canal
de umidade, o Mato Grosso do Sul continua tendo
chuva com certa regularidade e fevereiro deve terminar com chuva dentro
ou um pouco acima da
média.
ZCIT se intensifica no
Nordeste
Outra importante mudança no decorrer do mês de
fevereiro é a intensificação
da Zona de Convergência
Intertropical na costa norte
do Brasil, que faz a chuva
aumentar sobre o norte do
Nordeste (região entre o
Rio Grande do Norte e o
Maranhão) e sobre parte
da Região Norte.
O deslocamento da ZCIT
em direção à costa norte do Brasil já começou a
ser percebido esta semana
e a previsão é de que este
sistema continue ativo no
decorrer da segunda quinzena de fevereiro, trazendo chuva para o norte do
Nordeste, Amapá, Pará e
Tocantins.
A maioria das áreas do
Norte e do Nordeste do
Brasil devem terminar
fevereiro com chuva acima da média. O norte do
Amazonas, Roraima, Sergipe, Alagoas e o nordeste da Bahia, incluindo do
Recôncavo, devem fechar
o mês com menos chuva
do que a média.
Para março, vale o alerta
de que as condições atmosféricas e oceânicas
não devem favorecer grande atividade da ZCIT sobre o norte do Nordeste e
do Norte do Brasil. Assim,
março, que é o pico do período chuvoso, terá menos
chuva do que o normal.
Fonte: Clima Tempo

