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HORÓSCOPO

Áries - 21 mar a 20 abr
Momento oportuno para boas atividades 
profissionais. Aproveite sua autoestima 
para lidar com as amizades.

A estagnação poderá trazer alguns abor
recimentos. Fique atento com o ciclo de 
amizades.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Sua diplomacia tornará tudo mais fácil no 
trabalho. Bons pensamentos ajudarão no 
emocional.

Libra - 23 set a 22 out

Momento positivo para ampliar novos 
trabalhos. Novas amizades surgirão com 
lealdade.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Cuidado com disputas no trabalho. Procure 
não gastar com coisas desnecessárias.

Touro - 21 abr a 20 mai

O traquejo social será importante para o 
trabalho. Momento de aconselhamento 
para amigos.

Leão - 21 jul a 22 ago

Você está vivendo um bom período, mas 
deverá evitar o gasto desnecessário. Medite 
um pouco sobre os seus problemas.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Divergências na área profissional. Man
tenha a calma. Momento para decisões no 
amor.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Ser mais positivo para os empreendimen
tos. Mentalize coisas positivas no seu con
vívio social.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Delegar responsabilidades facilitará suas 
metas. A comunicação será necessária 
para o triunfo.

Virgem - 23 ago a 22 set

Tente distanciar intrigas e conflitos no tra
balho. Possibilidade de reencontrar anti
gos amigos.

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Excelente fase pra expor sua criatividade 
no trabalho. Procure amenizar as situações 
na família.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Atendimento Personalizado (pessoal e empresarial) 
Interpretação das cartas do Tarô, Runas, Numerologia,  
Mapa Astral e Mapa Vocacional.
Atendimento e cursos de Tarô – online, através de vídeo  
(whatsApp, Skype, Zoom) 
Instagram: @naia.terapeuta / Contato: 11  965150414

De
5/11 a 
11/11

Por Naiá Giannocaro

As 7 necessidades humanas
Segurança  sentido da sobrevivência;

Variedade  a pessoa não tem foco nenhum, 
fazer algo diferente, experiências novas, sair 
da rotina;

Afeto  do nascimento até a fase adulta, dar e 
receber carinho;

Reconhecimento  necessidade de reconheci
mento, profissionalmente, no ambiente fami
liar, socialmente e no convívio social;

Evolução  de crescimento em qualquer área, 
nível espiritual, mental e emocional;

Contribuição  solidariedade, necessidade da 
troca, retorno, trabalho voluntário, uma ajuda 
verdadeira, não espera nada em troca, contri
buição para a sociedade;

Legado  quando se sente realizado, que
rendo deixar uma boa história para futuras 
gerações.

Qual delas você precisa viver com harmonia?

Tenham uma abençoada semana!

Glauber Britto ensina 
receitas para o 

aproveitamento de alimentos 

O que você faz com aque-
le arroz que sobrou do almoço 
ou jantar? Glauber Britto, cria-
dor do canal Champagne com 
Dendê no YouTube, fez essa 
pergunta para seus seguidores e 
recebeu a resposta que mais te-
mia: a maioria das pessoas joga 
fora. Pensando nisso, o influen-
ciador resolveu lançar uma sé-
rie de receitas no Instagram 
com sobras de arroz, sempre 
priorizando acompanhamentos 
fáceis de encontrar na geladei-
ra, como legumes. Até mesmo o 
clássico ‘arroz com ovo’ ganha 
destaque, com um toque bem 
asiático.

Para os que não gostam de 
reaproveitar a comida, Glauber 
já manda o recado: “É super 
chique! Feio e cafona é jogar co-
mida fora. Chique e educado é 
aproveitar e refazer tudo, tra-
zendo um novo sabor e signi-
ficado de aprendizado. É im-
portante lembrar que muitos 
gostariam de ter acesso ao ali-
mento e não têm”.

Glauber destaca que suas di-
cas e receitas com a sobra do ar-
roz podem ser uma ótima opção 
de refeição para uma reunião 
de família no fim de semana, ou 
para as pessoas variarem o car-
dápio durante a correria do dia 
a dia.

“Falar sobre o desperdício de 
alimentos é algo muito impor-
tante. Sempre vamos esbarrar 

na Legislação Brasileira que 
proíbe que grandes estabeleci-
mentos doem alimentos, e com 
isso pessoas morrem no Brasil 
da mesma forma que toneladas 
de comida vão para o lixo. Poder 
debater essa pauta faz com que 
as pessoas criem hábitos de não 
desperdiçar e sim de reinventar, 
agregando novos pratos e recei-
tas”, aponta.
Ingredientes: 3 xícaras de ar-
roz já pronto, 2 gemas, 2 caixi-
nhas de creme de leite, 150gr 

de muçarela ralada, 200gr de 
presunto picado, 1 cenoura ra-
lada, 1 cebola picada, 2 talos 
de cebolinha picados, 1 talo de 
salsinha picada, sal e pimenta 
preta a gosto, 1 pacote de quei-
jo ralado.

Modo de preparo: Misture 
todos os ingredientes numa ti-
gela grande até ficar cremoso. 
Cubra com queijo e leve ao for-
no até o queijo de cima ficar 
dourado.
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Processo seletivo para ingresso nas 
Etecs e Fatecs em 2022 traz novidades

O Vestibulinho das Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) e o 
Vestibular das Faculdades de 
Tecnologia do Estado (Fatecs) 
para o primeiro semestre de 
2022, estão com inscrições aber-
tas e apresentam, desde o dia 1º 
de novembro, novidades na ficha 
de inscrição para os candidatos.

O critério de seleção, por 
análise do histórico escolar, vai 
considerar as notas das disci-
plinas de Língua Portuguesa e 
Matemática, referentes ao ano 
escolar concluído até 2019 ou 
2020. Em razão dos desafios 
com a pandemia enfrentados no 
ano passado, o candidato pode-
rá escolher no ato da inscrição 
o ano que deseja utilizar para a 
sua documentação.

A novidade já está em vigor, 
e quem se inscreveu até 29 de 
outubro poderá atualizar as no-
tas lançadas, caso seja de seu in-
teresse. Para o Vestibulinho, o 
prazo será nos dias 15 e 16 de 
dezembro, durante o período 
de recurso e retificação de no-
tas e documentação. Já para o 
Vestibular, a data para a altera-
ção de notas será nos dias 16 e 
17 de dezembro.

O candidato que se inscre-
veu até 29 de outubro também 
poderá desistir do processo sele-
tivo, até o dia 10 de novembro, 
pela Central do Candidato, en-
viando por e-mail a solicitação 
de desistência e os dados ban-
cários para devolução do valor 
pago. A instituição responsável 
pelo processo seletivo pode so-
licitar o comprovante de paga-
mento da inscrição.

O Centro Paula Souza (CPS) 
oferece mais de 104 mil vagas, 
distribuídas em todas as regiões 
do Estado, para os dois proces-
sos seletivos, sendo 87.415 para 
os Ensinos: Técnico, Integrado, 
Médio com ênfase e Especialização 
e 17.495 vagas para o Ensino 
Superior de Tecnologia.

As Etecs e Fatecs disponi-
bilizam computadores e aces-
so à internet a quem tiver difi-
culdade para fazer a inscrição. 
Os interessados devem verificar 
data e horário de atendimento. 
Para utilizar os equipamentos, 
será obrigatório o uso de másca-
ra de proteção facial e também 
respeitar as demais medidas de 
proteção do Protocolo Sanitário 
Institucional do CPS.

O Sistema de Pontuação 
Acrescida do CPS concede acrés-
cimo de pontos à nota final do 
processo seletivo das Etecs e 
Fatecs, sendo 3% a estudantes 
afrodescendentes e 10% a oriun-
dos da rede pública. Se o candi-
dato estiver nas duas situações, 
recebe 13% de bônus. A leitura 
atenta do Manual do Candidato e 
o preenchimento da ficha de ins-
crição eletrônica (disponíveis nos 
sites vestibulinhoetec.com.br e 
vestibularfatec.com.br) é de res-
ponsabilidade exclusiva do candi-
dato ou de seu representante le-
gal (pai, mãe, curador ou tutor), 
quando menor de 16 anos.

Como se inscrever no 
Vestibulinho das Etecs

O período de inscrição 
vai até 30 de novembro. O 

candidato precisa acessar a 
plataforma www.vestibulinho 
etec.com.br, e cadastrar o CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) 
para gerar uma senha de segu-
rança e acesso à ficha eletrônica 
de inscrição.

Após o preenchimento dos 
dados, é necessário escolher o 
curso e a escola onde pretende 
estudar. Para o Ensino Técnico, 
é possível escolher outro curso 
ou período como segunda opção, 
desde que oferecido na mesma 
unidade em que o candidato vai 
se inscrever.

Ao término do preenchi-
mento do formulário eletrôni-
co, é necessário enviar os do-
cumentos por meio de upload. 
São aceitos como documen-
to de identificação o RG ou a 
Carteira de Registro Nacional 
Migratório - CRNM (CIE/RNM/
RNE).

A taxa de inscrição do 
Vestibulinho de R$ 19 deve ser 
paga até o fim do expediente 
bancário do dia 30 de novem-
bro, em dinheiro, em qualquer 
agência bancária, mediante 
a apresentação do boleto im-
presso no momento da inscri-
ção eletrônica, ou via internet, 
no banco do candidato ou ain-
da pela ferramenta Getnet (pa-
gamento com cartão de crédito 
ou pix) disponível no site www.
vestibulinhoetec.com.br.

Outras informações pelos te-
lefones (11) 3471-4103 (Capital 
e Grande São Paulo) e 0800-
596 9696 (demais localidades) 
ou pela internet: https://www. 
vestibularfatec.com.br/home/
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Candidatos poderão escolher o ano da documentação das notas de interesse; 
quem já fez a inscrição poderá atualizar as notas lançadas


