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Fundação Cultural Cassiano
Ricardo faz evento no Mês de
Conscientização sobre o Autismo

Em comemoração ao Mês
de Conscientização sobre
o Autismo, o projeto “Juntos em Casa”, promovido
pela Fundação Cultural
Cassiano Ricardo, realiza
na próxima terça-feira (6),
às 15h, uma oficina online
especial com transmissão
pelo aplicativo gratuito
Zoom. De forma lúdica
e interativa, o evento vai
tratar sobre o universo do
autismo em crianças. A
informação sobre o TEA
(Transtorno de Espectro
Autista) será acessível a
todos, em um diálogo esclarecedor. Através de his-

tórias, músicas e brincadeiras, serão apresentados
recursos importantes de
comunicação e linguagem
usados pelos autistas.
A educadora, Adriana Soares, orientadora do projeto, ressalta a importância do evento para toda a
família. “Falar sobre autismo no Juntos, através
das histórias, desperta a
empatia, amplia o conhecimento das pessoas com
relação ao TEA, dissemina
informações simples que
podem ajudar na inclusão social dessas crianças,
diminui o capacitismo,

sensibiliza o olhar para o
outro, para suas dificuldades e também para suas
potencialidades, exaltando
sempre o respeito à diversidade humana entre muitos outros fatores”.
Inclusão
O projeto Juntos, que começou em 2019, consiste
na promoção da participação efetiva de pessoas com
deficiências nas oficinas
culturais oferecidas pela
Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Atualmente,
as ações envolvem lives
de contação de histórias,
música e artes visuais.

Estado de São Paulo antecipa
vacinação de idosos acima de 68 anos

O Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira (31) a antecipação, para
esta sexta-feira (2), do
início da vacinação contra a COVID-19 para idosos com idade acima de
68 anos. Dados do Plano
Estadual de Imunização
(PEI) indicam um total de
novas 340 mil pessoas aptas a receberem a primeira dose no Estado de São
Paulo.
“Vamos acelerando a vacinação nas faixas etárias a
partir dos 60 anos e tendo
a possibilidade ontem de
anunciar que, já nesta sex-

ta-feira, as pessoas com 68
anos estarão sendo imunizadas nos postos de vacinação em todo o estado
de São Paulo. A vacina no
braço é a vacina da vida”,
disse Doria.
Também em abril, 530 mil
profissionais de Educação
e forças de Segurança também poderão receber vacinas. A campanha ocorre
com uma grande operação
logística montada para a
distribuição das vacinas
disponíveis no país, com
envio de remessas semanais pela Secretaria de Estado da Saúde para todas

as regiões do estado.
Vacinas do Butantan
Nesta quarta-feira (31)
ocorreu a liberação de
mais 3,4 milhões de doses da vacina do Instituto
Butantan contra o coronavírus para uso em todo
o país. Somente essa semana foram entregues 8,4
milhões ao PNI (Programa
Nacional de Imunizações)
do Ministério da Saúde.
No mês de março o montante chega a 22,7 milhões
de doses, quantitativo
maior do que o disponibilizado em janeiro e fevereiro juntos.

Governo estadual compra três
mil equipamentos para garantir
abastecimento de oxigênio

O Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira (31) a compra e o início
da distribuição de dois mil
cilindros de oxigênio para
os municípios de todas as
regiões do estado. Serão
entregues 216 unidades
ainda ontem.
Além disso, foram comprados também mil concentradores de oxigênio,
que são aparelhos utilizados de apoio para pacientes menos graves, o que
permite que os respiradores possam ser utilizados
nos pacientes mais graves.
“O Governo do Estado de
São Paulo adquiriu dois
mil cilindros de oxigênio
e começa a distribuição
naqueles municípios que
precisam, pois não possuem usinas de oxigênio
e são unidades menores
de atendimento de saúde”, afirmou Doria. Levantamento realizado pela
Secretaria de Desenvolvimento Regional e pelo
Conselho dos Secretários
Municipais de Saúde (CO-

SEMS) aponta que ao menos 120 munícipios estão
em situação emergencial.
Além disso, o Governo de
SP entrou em contato com
todas as universidades
para verificar a disponibilidade de cilindros.
O município de Registro
já recebeu 16 equipamentos da Unicamp no final
de semana. Os demais municípios que tiverem demandas também poderão
ser atendidos, conforme a
disponibilidade.
Campanha de doação de
oxigênio
O Governo de SP está realizando uma campanha
de doação de cilindros de
oxigênio para empresas,
laboratórios de pesquisa e
organizações que puderem
doar ou emprestar os equipamentos. Para mais informações, o contato deve
ser realizado pelo e-mail:
doeO2@sp.gov.br.
Mobilização e apoio
As Secretarias de Saúde,
de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvi-

mento Regional, InvestSP
e Instituto Butantan estão
trabalhando em conjunto
nesta iniciativa. Na última
semana, grandes empresas
já aderiram ao chamamento para um esforço conjunto no fornecimento de
cilindros de oxigênio para
os pacientes graves contaminados pelo coronavírus.
A AMBEV vai montar
uma usina exclusivamente dedicada ao envase de
oxigênio na região de Ribeirão Preto, para fornecimento gratuito ao setor
público de saúde, em especial hospitais municipais.
A Copagaz e Ultragaz
também se comprometeram a realizar a adaptação da frota, já utilizada
no transporte de botijões
de gás, para a distribuição
dos cilindros que forem
doados, assim como para a
logística de abastecimento
das unidades de saúde. O
acordo de disponibilização da frota também será
realizado sem custos para
Estado e municípios.
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Miscelânea
Curiosidades
Estranhas fobias
Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos
Humor
Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido chegou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou
a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a próxima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...
Mensagens
Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência.
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.
Pensamentos, provérbios e citações
O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando.
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Auxilio emergencial
começará a ser pago
na próxima semana

Foi anunciado ontem (31)
pelo presidente Jair Bolsonaro, que o pagamento do
Auxilio Emergencial começará a partir da próxima
terça-feira dia 6 de abril.
Está previsto que o auxilio
emergencial será liberado
em quatro parcelas para
mais de 40 milhões de brasileiros.
O calendário de pagamentos já foi definido. Para
o recebimento do auxílio emergencial, não será
necessário que o cidadão
faça outro cadastro, tendo
o cadastro feito anteriormente já será o suficiente
para que o usuário receba
o valor do benefício.
O que pode acontecer é a
atualização dos cadastros
no aplicativo Caixa Tem,
mas esta não é uma etapa
obrigatória. A atualização
dos cadastros no aplicativo Caixa Tem foi liberada
aos nascidos entre janeiro
e novembro e ontem (31),
a última etapa acontece
para quem nasceu em de-

zembro.
A nova rodada do auxílio emergencial será paga
para os trabalhadores que
fazem parte do Cadastro
Único e para os que se inscreveram por meio do site
e do aplicativo do programa. Para os beneficiários
do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16
de abril. No dia 18 de março, o presidente assinou a
medida provisória com as
regras para as novas parcelas do benefício detalhando valores e especificando
os grupos que serão beneficiados. Serão menos 22,6
milhões de pessoas a receber o auxilio. Os valores
também diminuíram, variando de 150 a 375 reais,
dependendo da composição familiar.
-Para quem mora sozinho:
150 reais.
-Famílias com mais de
uma pessoa e que não são
chefiadas por mulheres:
250 reais.
-Famílias chefiadas por

mulheres: 375 reais.
Só irão receber o novo auxílio quem já recebeu no
ano passado e já está inscrito nos cadastros públicos usados para a análise
dos pedidos. Não serão
aceitos novos cadastros.
Ele será pago somente a
famílias com renda de até
meio salário mínimo e renda mensal total de até três
salários mínimos. Além
dos trabalhadores informais e desempregados,
os beneficiários do Bolsa
Família continuarão tendo direito ao benefício se
a parcela do auxílio emergencial for mais alta do
que o montante pago pelo
Bolsa Família. As pessoas
que receberam o auxílio
no ano passado, mas não
sacaram nem usaram o
dinheiro não terão direito
ao novo benefício, assim
como quem estiver com
o auxílio do ano passado
cancelado no momento da
avaliação de elegibilidade
para 2021.
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Em São José dos Campos motoristas
de ônibus fazem protesto e
pedem imunização contra covid-19

Na manhã desta quarta-feira (31), motoristas do
transporte público de São
José dos Campos iniciaram um protesto e bloquearam a Avenida Teotônio
Vilela na manhã pedindo
pela imunização contra a
Covid-19.
Segundo a organização,
há casos constantes de
funcionários que foram
contaminados pelo vírus e
o protesto foi para que os
trabalhadores sejam incluídos no grupo a ser imunizado contra a Covid-19,
por estarem em contato
com grande número de
pessoas.
A manifestação teve iní-

cio por volta das 9h, e teve
cerca de 25% da frota de
ônibus da cidade. Os funcionários seguiram com
os coletivos até a Avenida
Teotônio Vilela, que teve
as duas faixas interditadas.
O sindicato informou que
cerca de 50 funcionários
suspenderam as atividades
para o protesto e retornaram ao trabalho após o
meio dia.
Segundo o Sindicato dos
Condutores, a categoria
reivindica que motoristas
e cobradores sejam vacinados na próxima fase de
imunização contra a Covid-19. Incluídos na determinação que estendeu

a vacinação para professores e policiais, anunciadas
pelo governador João Dória na última semana.
Em nota a Prefeitura de
São José dos Campos afirmou que segue o calendário de vacinação, feito
pelos governos estadual e
federal.
“A Prefeitura de São José
dos Campos informa que,
a vacinação é realizada
dentro dos critérios estabelecidos pelos Governos
Estadual e Federal. Cabe
ao município apenas fazer
a aplicação das doses recebidas no público previamente determinado pelo
Estado”.
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VW Taigo: versão europeia do
Nivus está chegando ao Brasil
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2021
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais,
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concurso
Público 01/2019 - CARGOS: PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL - A relação de classificados na integra e demais informações
estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também convocados
por correspondência conforme o disposto no item 10.15 do Edital.
Potim, 01 de abril de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita
Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 433/2020
– TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - A comissão de licitações
da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a
abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI
ANTÔNIO BARBOSA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até
as 09h45min do dia 19/04/2021. Abertura dos Envelopes: 10h00min
do dia 19/04/2021. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura
Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

Antes mesmo da primeira
apresentação oficial europeia, a Volkswagen revelou o nome de seu próximo modelo crossover. O
Taigo é baseado no modelo Nivus, sucesso no Brasil, e será fabricado para
o mercado europeu em
Pamplona, na Espanha.
Ele fará sua estreia na Europa no início do segundo
semestre e será lançado no

mercado mundial no final
de 2021.
O Taigo é o novo membro da gama de SUVs da
Volkswagen no segmento
dos veículos pequenos.
Ele também vem com um
grande número de sistemas
de assistência e conectividade no estado da arte. O
novo modelo promete acabar com a espera para os
que estavam à procura de

um CUV (Crossover Utility Vehicle) combinando
uma posição de condução
elevada com a silhueta de
um cupê esportivo. E ele
ainda será lançado no mercado com motores TSI, faróis de LED de série, um
moderno conceito operacional, cockpit totalmente
digital e um grande número de sistemas de assistência.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº
013/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Utensílios Hospitalares. Data para recebimento de proposta:
das 08h00min do dia 01/04/2021, até às 08h00min do dia 14/04/2021;
data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia
14/04/2021; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia
14/04/2021, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº
014/2021. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Confecção e Fornecimento de Prótese Dentária. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 01/04/2021, até às 09h00min
do dia 15/04/2021; data da abertura de propostas: das 09h00min às
10h00min do dia 15/04/2021; data de início da sessão pública: às
10h00min do dia 15/04/2021, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 015/2021.
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de
Equipamentos de Informática, Eletrônicos e Eletrodomésticos. Data
para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 01/04/2021, até
às 08h00min do dia 16/04/2021; data da abertura de propostas: das
08h00min às 09h00min do dia 16/04/2021; data de início da sessão
pública: às 09h00min do dia 16/04/2021, 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.
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 243, Termo nº 7354
Faço saber que pretendem se casar RENANN CRISTOPHER VICTOR DA SILVA e BEATRIZ
FONSECA DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525,
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé/SP, nascido no dia
19 de agosto de 1998, de estado civil solteiro, de profissão militar, residente e domiciliado na Rua
Esperança, nº 85, Chácara Canaã, Tremembé/SP, filho de MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, de 41
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 20 de abril de 1979 e de RENATA APARECIDA DA
SILVA, de 39 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 19 de julho de 1981, ambos residentes
e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Tremembé/SP, nascida no dia 05 de janeiro
de 1999, de estado civil solteira, de profissão auxiliar administrativo, residente e domiciliada na Rua
Esperança, nº 85, Chácara Canaã, Tremembé/SP, filha de JEFFERSON DE OLIVEIRA, de 41 anos,
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 15 de setembro de 1979, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de FRANCINY PRIMO DA FONSECA, de 43 anos, natural de São José dos Campos/SP,
nascida na data de 29 de abril de 1977, residente e domiciliada 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.

Ubatuba orienta população
a evitar aglomerações no
Mercado Municipal de Peixes

Tendo em vista a proximidade do feriado de Páscoa,
a secretaria de Agricultura e Pesca da Prefeitura
de Ubatuba fez um alerta
nesta semana para que a
população antecipe suas
compras de pescado para
evitar aglomerações no
Mercado Municipal de
Peixes. Além disso, a prefeitura tamém recomendou
que apenas uma pessoa
da família vá às compras,
mantendo as medidas sanitárias preventivas como
o uso de máscara e a higiene frequente das mãos
com água e sabão ou álcool em gel.

“A Sexta-Feira Santa é a
data em que tradicionalmente há maior movimento no mercado, porém é
possível fazer essa compra
na quinta-feira, mesmo, e
o peixe é ainda mais fresco
do que na sexta-feira”, explica o diretor de Produção
e Abastecimento da secretaria, Leonardo Moraes.
A secretaria de Pesca e
Agricultura lembrou ainda
que a mesma orientação
de ir apenas uma pessoa
da família vale também
para a feira livre de sábado, realizada na Praça Bip,
que funciona das 6 horas
ao meio-dia. O Mercado

de Peixes funciona no horário das 7 às 18 horas e,
como forma de reduzir o
contágio pela Covid-19, o
número de pessoas que podem trabalhar com venda
de pescado nos boxes foi
reduzido para de 25 a 30
pessoas no máximo (antes
era de 40 a 45 pessoas).
Como o espaço é aberto, a
empresa responsável pela
administração
também
tem funcionários que circulam e orientam clientes
para não aglomerar. Faixas
zebradas também buscam
garantir o distanciamento
mínimo de 1 metro entre
pescadores e público.

