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Parque Vicentina Aranha
promove Campanha
Desafio Solidário

Mais de 600 pessoas realizam
teste rápido para Covid-19 nesta
sexta-feira em São Sebastião

Equipes da Secretaria de
Saúde (SESAU) da Prefeitura de São Sebastião continuaram, nesta sexta-feira
(30), a realizar a testagem
em massa da população,
desta vez em frente ao prédio do Agiliza, na região
central.
Fizeram o exame 628 pessoas, das quais 101 positiDia 03 de maio começa
no Parque Vicentina Aranha a Campanha Desafio
Solidário, uma iniciativa
da AFAC, Entidade gestora do Parque, que visa
mobilizar o público a contribuir na arrecadação de
alimentos, principalmente
neste momento desafiador,
onde a pandemia revelou a
fome como sendo um dos
seus reflexos mais cruéis
na sociedade.
A Campanha ocorrerá durante todo o mês com encerramento dia 26 de maio,
Dia do Desafio, data que
visa motivar a população
a prática de atividades físicas, seja para melhorar a
saúde física como também
a mental. Equipes esportivas e atletas de São José
dos Campos participarão
do Dia do Desafio nas redes sociais do Parque e até
lá, apoiarão o Vicentina
convidando a população a
participar do Desafio Solidário para incentivar a
doação de alimentos não
perecíveis.
As equipes participantes
serão São José Rugby,
São José Futebol Feminino, São José Vôlei, Ginástica Rítmica e Instituto
Athlon com os atletas do
paradesporto. Cada equipe destinará brindes, como
camisas oficiais e bolas,
que serão sorteados entre

os participantes da Campanha.
Para participar, basta retirar na portaria o cupom
numerado para concorrer
aos sorteios (cada alimento
valerá um cupom) e depositar sua doação (preferencialmente óleo ou açúcar)
na caixa de arrecadação
localizada na entrada do
Parque. O sorteio será dia
26 de maio às 12h30 nas
redes sociais do Vicentina.
O Instituto de Oncologia
do Vale é o primeiro doador da Campanha com a
entrega de 100 cestas básicas! Um importante incentivo para que mais pessoas
abracem a causa e façam
sua contribuição.
A entrega dos alimentos
arrecadados será realizada pelos atletas também
no dia 26 de maio em benefício do Fundo Social
de Solidariedade de SJC
que atua em outras frentes como a arrecadação
de produtos alimentícios,
de higiene entre outros,
apoiando entidades e obras
sociais da cidade.
O regulamento da campanha está disponível no site:
https://www.pqvicentinaaranha.org.br/
Sobre o Parque Vicentina
Aranha
Foi inaugurado pela Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo, em 1924,

como Sanatório Vicentina
Aranha, um dos maiores
centros para tratamento
de tuberculose da América
Latina. É tombado como
patrimônio histórico pelo
COMPHAC
(Conselho
Municipal de Preservação
do Patrimônio Histórico,
Artístico, Paisagístico e
Cultural do Município de
São José dos Campos) e
Condephaat (Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e turístico). Desde
2006, funciona como Parque Vicentina Aranha, de
propriedade do Munícipio
de São José dos Campos,
estando sua gestão, desde
2011, a cargo da AFACOrganização Social de
Cultura, a qual promove
a recuperação das edificações com obras de manutenção e restauro, além de
uma vasta e diversificada
programação cultural e de
qualidade de vida.
O Parque Vicentina Aranha conta com o patrocínio do Instituto de Oncologia do Vale, Latécoère
do Brasil, Hospital Ortopédico Orthoservice, Sabin Medicina Diagnóstica,
Concessionária Tamoios,
Byofórmula
Farmácia, Degraus, NipBr
Telecom; e promoção do
Jornal O Vale e Rádio Jovem Pan.

varam para Covid-19 em
estágio de transmissão,
correspondendo a uma
taxa de 16% de confirmação.
Na quinta-feira (29), ação
na Rua da Praia, Centro
Histórico de São Sebastião, testou 205 pessoas,
sendo 49 positivadas em
estágio de contaminação

(24% de confirmação).
A testagem em massa é realizada em parceria com a
Fundação de Saúde Pública (FSPSS) e visa detectar
casos positivos assintomáticos, a fim de que sejam
encaminhados para quarentena domiciliar, evitando transmitir o vírus para
mais pessoas.

Chegou domingo ao Brasil uma
remessa de 3,8 milhões de
doses da Oxford/AstraZeneca

Chegou neste domingo (2)
ao Brasil, uma remessa
com 3,8 milhões de doses
da vacina Oxford/AstraZeneca. Os imunizantes
foram obtidos no âmbito
do mecanismo Covax Facility, consórcio que conta
com governos e fabricantes e é coordenado pela
Organização Mundial da
Saúde (OMS).
Nova remessa com 3,8 milhÃµes de doses da vacina
Oxford/AstraZenecaNova
remessa com 3,8 milhões
de doses da vacina Oxford/AstraZeneca (Foto :
Agência Brasil)

Avião com o imunizante
está previsto de chegar às
16h em Guarulhos, e será
recebido pelo ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga,
e a representante da OMS
no Brasil. Sabádo, um
novo voo já havia entregado 220 mil doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca. O Brasil tem direito
a mais de 10 milhões de
doses pelo mecanismo da
Covax Facility. Segundo
balanço do Ministério da
Saúde, considerando essa
nova carga, foram disponibilizados, por meio de
fabricação no país ou im-

portação, 17,1 milhões de
doses em um intervalo de
seis dias, contando a partir
do dia 28 de abril. Nesse
dia, o ministério recebeu
5,2 milhões. No dia 29,
chegou ao Brasil 1 milhão
de doses da Pfizer. No dia
30, foram entregues 6,5
milhões de doses da vacina
Oxford/AstraZeneca, em
parceria com a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz),
além de 420 mil da vacina CoronaVac, parceria
entre o Instituto Butantan
e a farmacêutica chinesa
Sinovac. *informações da
Agência Brasil
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Miscelânea
Curiosidades
Aniversários de casamentos
1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá
Humor
Dois caipiras se encontram:
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...
Mensagens
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência.
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para
sentir a tua própria evolução.
Pensamentos, provérbios e citações
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 251, Termo nº 7370
Faço saber que pretendem se casar WILIAM FERNANDES DA SILVA e MARISA DA SILVA MARIANO, aprensentando
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
Brasília-DF, nascido no dia 08 de março de 1978, de estado civil solteiro, de profissão vendedor, residente e domiciliado na
Rua Acácio Cardoso, nº 122, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de AMARO MARCOLINO DA SILVA, falecido em
Duque de Caxias/RJ na data de 26 de dezembro de 2000 e de IZABEL FERNANDES DA SILVA, de 69 anos, natural de Duque de Caxias/RJ, nascida na data de 08 de agosto de 1951, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural
de Tremembé-SP, nascida no dia 18 de julho de 1973, de estado civil solteira, de profissão doméstica, residente e domiciliada
na Rua Acácio Cardoso, nº 122, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de JOÃO BATISTA MARIANO, falecido em
Tremembé/SP na data de 25 de dezembro de 1998 e de DAISY DA SILVA MARIANO, de 79 anos, natural de Guarulhos/SP,
nascida na data de 03 de julho de 1941, 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.

Tecnologia 5G deve chegar
ao Brasil até fim do ano

A tecnologia 5G, que deve
chegar ao Brasil até o fim
do ano, é muito mais do
que uma internet mais rápida, é uma tecnologia que
irá revolucionar toda a sociedade e os meios produtivos.
Leonardo Euler de Moraes,Â presidente da AgÃªncia Nacional de TelecomunicaÃ§Ãµes (Anatel)
Leonardo Euler de Moraes, presidente da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) (Foto :
Marcello Casal)
“Não se trata de mais um
G e sim de um guarda-chuva que envolve e potencializa outras tecnologias”,
afirma Leonardo Euler
de Moraes, presidente da

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
em entrevista ao programa
Brasil em Pauta que vai ao
ar neste domingo (2), às
19h30, na TV Brasil.
De acordo com Moraes, a
tecnologia 5G será a catalisadora de outras tecnologias como a Internet das
Coisas, inteligência artificial, robótica, inteligência
mista e aumentada. Tudo
graças à sua baixa latência, que é o tempo que os
dados demoram para trafegar. No caso do 5G, esse
tempo é menor do que um
“piscar de olhos”.
O edital do leilão 5G está
no Tribunal de Contas da
União (TCU), para análise e deve ser lançado até

o fim deste ano. “Vamos
liberar a outorga do direito
de uso da frequência, que
são essas vias por onde
os sinais trafegam”, diz o
presidente da Anatel.
Segundo ele, esse não será
um leilão arrecadatório.
Isso porque além da implantação do 5G, as empresas terão compromissos de investimentos como
a cobertura de internet em
estradas brasileiras e em
localidades que ainda não
contam com internet nenhuma.
“Espera-se que, em 20
anos, sejam de mais de R$
40 bilhões em investimentos”, diz.
*informações da Agência
Brasil
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DetranSP: Maio é mês de
licenciar veículos com
placas terminadas em 2
O Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP), informa que
os proprietários de veículos de passageiros, ônibus,
reboque e semirreboque
com placa final 2 têm de 1
até 31 de maio para realizar o licenciamento anual
obrigatório.
No Estado de São Paulo,
o procedimento é feito de
forma totalmente digital,
portanto o motorista não
precisa ir mais a uma unidade de atendimento Detran.SP ou Poupatempo
para emissão anual eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento do
Veículo (CRLV-e), documento de porte obrigatório
que permite a circulação
do veículo.
Vale reforçar que a falta
de licenciamento é uma

infração gravíssima e pode
acarretar uma série de problemas para o condutor,
como apreensão do veículo, multa de R$ 293,47
e sete pontos na carteira,
conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). Em 2021, o valor
da taxa para licenciar veículos usados é de R$ 98,91,
independentemente do calendário de vencimento.
Para licenciar o veículo é
preciso informar o número
do Renavam e pagar, via
internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico, os
débitos do veículo - IPVA,
possíveis multas e a taxa
de licenciamento.
O pagamento poderá ser
feito via internet banking,
aplicativo ou caixa eletrônico nos bancos conveniados e nas Lotéricas.
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Covid-19: Vacinação é
interrompida em Caçapava
nesta segunda-feira

Um dia após o recebimento, o CRLV (Certificado
de Registro e Licenciamento do Veículo), ficará
disponível para download
e impressão no item “Licenciamento Digital” nos
portais do Poupatempo
(www.poupatempo.sp.
gov.br), Detran.SP (www.
detran.sp.gov.br) e Denatran (portalservicos.denatran.serpro.gov.br).
Além dos aplicativos Poupatempo Digital, Detran.
SP e Carteira Digital de
Trânsito (CDT), o motorista poderá salvar o documento no próprio celular
ou imprimir em papel sulfite comum.
Calendário de Licenciamento do Estado de São
Paulo para veículos de
passageiros, ônibus, reboque e semirreboque:

Foi informado pela Prefeitura de Caçapava, por
meio da Secretaria de Saúde/ Vigilância Epidemiológica, que nesta segunda-feira (3), a campanha
de vacinação contra a Covid-19 será interrompida
devido ao não recebimento de doses para as próximas etapas.
A vacinação da 2ª dose

para os profissionais de
educação, que estava programada para o dia 3, deverá acontecer nos próximos dias, mas ainda sem
data prevista.
A Vigilância Epidemiológica lembra que a data
programada de 21 dias no
comprovante de vacinação de quem tomou a CoronaVac pode variar para

menos ou para mais, num
intervalo de 14 a 28 dias,
sem prejuízo da imunização.
Assim que o município for
avisado sobre a disponibilidade de novas doses, a
vacinação será retomada e
a divulgação da estratégia
e dos públicos atendidos
será feita no site e nas redes sociais do município.

Pescador desaparece após
barco naufragar em Ubatuba

Calendário
cenciamento

de

Lino

Estado de São
para veículos

Paulo
re-

gistrados como
minhão:

ca-

Na noite deste sábado (1),
uma embarcação com seis
tripulantes naufragou na
região da Ilha Rapada em
Ubatuba, no Litoral Norte
de São Paulo.
Segundo o Grupamento
de Bombeiros Marítimo
(GBMar), a embarcação

naufragou por volta das
20h, onde cinco, dos seis
pescadores conseguiram
ser resgatados se mantendo boiando nas águas em
caixas de isopor.
O tripulante que estava
apenas com o colete salva-vidas, acabou se desgar-

rando do grupo e desapareceu.
Neste domingo (2), o GBMar mantém as buscas do
homem
desaparecido.
A corporação deve ter o
apoio de uma aeronave na
procura.
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Termo de Retificação de Publicação de Abertura - Tomada de Preços
Nº003/2021 - Objeto: Contratação de Empresa para Construção de
Usina de Triagem e Reciclagem de Resíduos, Conforme as Especificações Constantes do Edital e Seus Anexos - Na publicação à
página de nº 320 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia
01/05/2021, com referência às datas de recebimento e abertura dos
envelopes da Tomada de Preços em epígrafe, onde se lê: 18/04/2021,
leia-se: 18/05/2021. Publique-se. Potim, 03 de maio de 2021. Erica
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Após registro de aglomerações
dois bares em
Taubaté são multados

Na noite deste sábado
(1), dois bares na Avenida
Itália em Taubaté, foram
multados após registros de
aglomeração.
Administração informou
que locais foram autuados
pela Vigilância por desrespeitarem a ocupação máxima de 25%.
ApÃ³s registro de aglomeraÃ§Ãµes dois bares
em TaubatÃ© sÃ£o multadosApós registro de
aglomerações dois bares
em Taubaté são multados
(Foto : Arquivo pessoal)

Neste sábado, os estabelecimentos puderam ampliar o funcionamento até
às 20h, e a administração
do local, testou um espaço
para aumentar a capacidade de atendimento, onde
parte das vagas da rua
era usada para acomodar
clientes. A Prefeitura de
Taubaté, informou que:
“Assim que os órgãos de
fiscalização foram informados das aglomerações
os estabelecimentos foram
notificados, 2 foram multados e informados para

coibir os atos”.
Em nota, a prefeitura lamentou as aglomerações e
pediu que “todos se conscientizem sobre o momento que vivemos. O uso de
máscara, distanciamento e
álcool em gel são de extrema necessidade”.
Foi circulado nas redes
sociais, imagens que mostram bares cheios e com
pouco distanciamento entre as pessoas. Segundo a
administração, neste domingo a fiscalização será
reforçada na avenida.
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