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A Gazeta dos Municípios

Após aglomeração no final
de semana, prefeitura de Taubaté 
irá interditar Mirante do Quiririm

Pandemia de covid-19 “está longe 
de terminar”, diz chefe da OMS

Sindipetro de SJC lança
campanha para arrecadar

alimentos e botijões de gás

O Mirante do Quiririm 
está localizado na Estra-
da do Pinhão, no distrito 
de Quiririm, e é bastante 
frequentado por morado-
res nos finais de tarde para 
apreciar o pôr do sol, mas 
após aglomeração regis-
trada no último domin-
go (11), a prefeitura de 
Taubaté decidiu interdi-
tar o local. Foi informado 
pela prefeitura que, apesar 

Cerca de 780 milhões de 
vacinas foram administra-
das globalmente
Confusão e negligência no 
combate à Covid-19 fa-
zem com que a pandemia 
esteja longe de terminar, 
mas a situação pode ser 
controlada em meses com 
a adoção de medidas de 
saúde pública comprova-
das, disse o diretor-geral 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
nesta segunda-feira, 12.
Até agora, cerca de 780 
milhões de vacinas foram 
administradas globalmen-
te, mas medidas como o 
uso de máscaras e a manu-
tenção do distanciamento 

Nesta segunda-feira (12), 
o Sindicato dos Petroleiros 
do Litoral Paulista (Sin-
dipetro) de São José dos 
Campos, intensificou a 
campanha de arrecadação 
de alimentos “Petroleiros 
contra a fome”, que vem 
sendo realizada desde o 
início da pandemia. Ago-
ra, além de alimentos não 
perecíveis, também serão 
arrecadados botijões de 
gás para distribuição en-
tre as famílias carentes da 
região. A campanha tem 
como objetivo, apoiar as 
famílias mais vulneráveis 
para o enfrentamento da 
pandemia, diante da dimi-
nuição no valor do auxílio 
emergencial que varia de 
R$ 150 a R$ 375, sendo 
uma quantia insuficiente 
para manter alimentação, 
gás e despesas básicas de 
uma família, por um mês.

do grande movimento, os 
agentes da PM e GCM não 
receberam denúncias de 
aglomeração no local.
O Secretário de Seguran-
ça, Capitão Souza, ques-
tionou nas redes sociais, 
a aglomeração no mirante 
diante da alta ocupação 
hospitalar por Covid-19.
“Vamos lutar por aquilo 
que, nesse momento, é re-
almente essencial. Ações e 

físico precisam ser aplica-
das para reverter a trajetó-
ria da pandemia.
“Nós também queremos 
ver sociedades e econo-
mias reabrindo, e viagens 
e comércio recomeçando”, 
disse Tedros em uma co-
letiva de imprensa. “Mas, 
neste momento, unidades 
de tratamento intensivo de 
muitos países estão sobre-
carregadas e pessoas estão 
morrendo — e isto é total-
mente evitável”, acrescen-
tou.
“A pandemia de Covid-19 
está muito longe de ter-
minar. Mas temos muitos 
motivos para otimismo. O 
declínio de casos e mortes 
durante os dois primeiros 

Para doar um botijão de 
gás, basta fazer um pix no 
valor de 75 reais para o nú-
mero (12) 98872-9016, ou 
transferência desse valor 
para agência 3733, con-
ta poupança 60015968-3, 
banco Santander e ao fi-
nalizar, enviar o compro-
vante para o whatsapp 
98874-5542. Todos que 
participarem da ação vão 
ganhar o brinde de uma 
caneca personalizada do 
Sindipetro-SJC. Quem 
preferir doar alimentos, 
pode levar suas doações na 
sede do Sindicato durante 
a semana, das 9h às 17h, 
ou na porta da refinaria.
O alto preço do gás de co-
zinha que subiu 17% des-
de o início do ano, é resul-
tado da política de Preço 
de Paridade de Importação 
(PPI) usada pela adminis-
tração da Petrobrás para 

comportamentos que vão 
gerar riscos para nossa 
saúde e de nossos familia-
res e amigos, vamos pro-
curar evitar”, diz trecho da 
postagem.
As imagens do Centro 
de Operações Integradas 
(COI) foram divulgadas 
pela Secretaria de Segu-
rança, e mostram o mo-
mento da aglomeração no 
local.

meses do ano mostra que 
este vírus e suas variantes 
podem ser detidos”, acres-
centou.
Segundo ele, a transmissão 
está sendo impulsionada 
pela “confusão, negligên-
cia e inconstância nas me-
didas de saúde pública”.
A Índia superou o Brasil 
e se tornou a nação com o 
segundo número mais alto 
de infecções pelo novo 
coronavírus do mundo, só 
ficando atrás dos Estados 
Unidos, agora que enfren-
ta uma segunda onda gi-
gantesca, tendo dado cerca 
de 105 milhões de doses 
de vacina para uma popu-
lação de 1,4 bilhão de ha-
bitantes.

reajustar os combustíveis 
e derivados de petróleo, 
componentes importantes 
nos cálculos da inflação.
Sem o PPI, o botijão po-
deria custar R$ 60 e ainda 
dar lucro para a Petrobrás, 
segundo cálculos do Ob-
servatório Social da Petro-
brás, na campanha “Preço 
justo, já!” 
“Diante do que estamos 
vivendo, não podemos fi-
car de braços cruzados. 
Além da denúncia sobre 
os efeitos do PPI, o mo-
mento também é de ação, 
mobilização e solidarieda-
de de classe para amparar 
os mais necessitados. O 
Sindicato está nessa luta 
e, temos certeza, vai po-
der contar com a ajuda e 
colaboração de toda a ca-
tegoria”, disse a vice-pre-
sidente do Sindipetro-SJC, 
Cidiana Masini.
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EXPEDIENTE

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 che-
gou 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 pró-
xima!
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, inve-
ja 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 pro-
gresso 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. 

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

Livro D-25, FLS. nº 246, Termo nº 7361
Faço saber que pretendem se casar GABRIEL THEODORO XISTO e NICOLI DE OLIVEIRA ROCHA, 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 21 de julho de 1997, de estado civil solteiro, de profissão tecnico de comunicações, residente e do-
miciliado na Rua Padre Carlos Henrique Fuzão, nº 32, Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de MARCO ANTÔNIO 
XISTO, de 54 anos, natural de Araçatuba/SP, nascido na data de 19 de junho de 1966 e de SONIA THEODORO XISTO, de 
67 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 18 de março de 1954, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 
A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 14 de março de 1998, de estado civil solteira, de profissão ajudante 
de cozinha, residente e domiciliada na Rua Antonio Monteiro Patto, nº 195, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, CEP 12120-
000, filha de ADILSON SIQUEIRA ROCHA, falecido em Taubaté/SP e de MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA, 
de 52 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 08 de março de 1969, 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. 
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Novo Código de Trânsito
“simplifica por um lado e

endurece por outro”, diz ministro

Trabalhadores aprovam
greve por tempo

indeterminado na LG Taubaté

Validade da CNH passa de 
cinco para dez anos
O ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, disse nesta segun-
da-feira, 12, que o novo 
Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB) traz mudan-
ças que, em sua avaliação, 
tornam mais fácil a vida de 
quem comete infrações le-
ves, ao mesmo tempo em 
que endurece as punições 
para condutas graves.
O novo CTB “simplifica 
por um lado e endurece 
por outro”, disse durante 
entrevista coletiva para 
tirar dúvidas sobre a nova 
legislação, que entrou em 
vigor nesta segunda-fei-
ra, 12. Freitas deu como 
exemplo de simplificação 
da vida do condutor o au-
mento da validade da Car-
teira Nacional de Habilita-
ção (CNH), que passou de 
cinco para dez anos, para 
quem tem menos de 50 
anos de idade.

Os trabalhadores e traba-
lhadoras na LG Taubaté 
iniciaram uma greve nesta 
segunda-feira, 12. A de-
cisão foi aprovada em as-
sembleia, após a rejeição 
de uma proposta de inde-
nização pelo encerramento 
da produção na cidade.
A greve é por tempo in-
determinado. O Sindica-
to dos Metalúrgicos de 
Taubaté e Região (Sind-
metau) e os trabalhadores 
iniciaram um cronograma 
de mobilização, com ações 
como vigília na porta da 
fábrica.
“Se hoje estamos aqui na 
porta do LG, isso é única e 
exclusivamente por culpa 
da empresa. A LG tomou 
uma decisão unilateral de 
fechar a fábrica de Tauba-
té. Nós vamos fazer a luta 
que for necessária para de-
fender o interesse dos tra-
balhadores e trabalhado-
ras”, afirmou o presidente 
do Sindmetau, Claudio 
Batista.

Como endurecimento, ele 
citou que o CTB passa 
agora a proibir a conver-
são de penas de reclusão 
em penas alternativas no 
caso de condutor conde-
nado por homicídio sob o 
efeito de álcool ou drogas.
“Fica mais simples a vida 
do cidadão que comete 
poucas infrações, infra-
ções de pouca gravidade. 
Em compensação, o códi-
go atua com muito mais 
severidade naquelas infra-
ções que trazem maior ris-
co”, reforçou Freitas.
Pontuação
Um dos principais ques-
tionamentos na entrevista, 
transmitida pelo canal no 
YouTube do Ministério da 
Infraestrutura, foi a respei-
to da mudança na punição 
pelo acúmulo de infrações 
na CNH.
Antes, o condutor que 
acumulasse 20 pontos em 
infrações num período de 
12 meses já podia ter a 

A proposta de indenização 
social feita pela empresa, e 
reprovada pelos trabalha-
dores, estabelecia pontos 
como extensão do plano 
médico, PLR, indenização 
de acordo com tempo de 
casa e qualificação profis-
sional, entre outros.
Fornecedoras da LG
Os reflexos do encerra-
mento da produção na LG 
afetam diretamente outras 
três empresas na região. 
Blue Tech e 3C, em Caça-
pava, da Sun Tech, em São 
José dos Campos, são for-
necedoras exclusivas da 
fabricante sul-coreana.
As trabalhadoras das três 
empresas também protes-
taram nesta segunda-feira 
(12). Elas vieram a Tauba-
té para reivindicar acesso 
aos mesmos direitos dos 
funcionários na LG. Sun 
Tech, Blue Tech e 3C so-
mam cerca de 430 postos 
de trabalho.
Entenda o caso
Em janeiro deste ano co-

carteira de motorista sus-
pensa. Com o novo CTB, 
essa contagem passa a ser 
de 40 pontos, caso o con-
dutor não tenha cometido 
ao menos duas infrações 
gravíssimas.
O diretor-geral do Depar-
tamento Nacional de Trân-
sito (Denatran), Frederico 
Carneiro, esclareceu que 
mesmo quem já tinha 20 
pontos na carteira antes 
da nova legislação ainda 
assim pode se beneficiar 
da nova regra, caso ainda 
haja possibilidade de re-
curso em alguma infração.
“O limite anterior de 20 
pontos é somente para 
aquele condutor que nos 
últimos 12 meses teve in-
frações que atingiram o 
limite de 20 pontos e que 
os processos já foram en-
cerrados na instância ad-
ministrativa. Para todos 
os demais, se aplicam as 
novas regras”, explicou 
Carneiro.

meçaram a circular in-
formações no mercado e 
na imprensa sul-coreana 
sobre uma possível venda 
da divisão de celulares da 
LG.
O Sindicato acionou a em-
presa, mas recebeu ofícios 
com respostas evasivas. 
Um pedido de reunião 
com o presidente da LG 
também não foi atendido.
No dia 5 de abril, a fabri-
cante sul-coreana disparou 
um comunicado onde in-
formava o encerramento 
global da divisão de celu-
lares, alegando que a área 
acumulava um prejuízo de 
4,1 bilhões de dólares.
No dia seguinte, em reu-
nião com o Sindicato, a 
empresa informou que 
pretende levar a linha de 
notebooks e celulares de 
Taubaté para Manaus. A 
LG alega que na capital 
do Amazonas terá terá in-
centivos fiscais, o que não 
ocorre no estado de São 
Paulo.
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Gasolina e diesel caem
para o consumidor na semana, 

mas GLP sobe, diz ANP

Farma Conde doa R$ 200 mil
em medicamentos para
Santa Casa de Ubatuba

Na comparação mensal, o 
botijão subiu 1%
As recentes reduções de 
preço da gasolina e do die-
sel feitas pela Petrobras 
em suas refinarias – 25/3 e 
10/4 – já chegaram ao bol-
so do consumidor final nos 
postos de abastecimento, 
mas a volta da recupera-
ção do preço do petróleo 
nesta segunda-feira.
Impulsionado por melho-
res previsões sobre a eco-
nomia norte-americana, 
após perdas de cerca de 
3% na semana passada, 
pode voltar a pressionar 

O Grupo Farma Conde 
realiza nesta quarta-feira, 
14, a doação de cerca de 
16 mil itens em medica-
mentos para a Santa Casa 
de Misericórdia Senhor 
dos Passos de Ubatuba.
Ao todo serão doadas 25 
classes de medicamentos 
dentre os mais utilizados 
pelo hospital. A lista in-
clui medicamentos como 
analgésicos, corticoides, 
antibióticos, entre outros, 
além de produtos como 
gaze, álcool 70% e atadu-
ras.
O valor total do lote está 
avaliado em R$ 200 mil.
A doação faz parte das 
ações sociais de comba-

o valor dos combustíveis 
nas bombas dos postos no 
Brasil.
Segundo dados da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), na semana de 4 de 
abril e 10 de abril, o diesel 
teve uma queda de 0,3% 
em relação à semana ante-
rior, para R$ 4,212 o litro, 
e de 1,5% se comparado 
há um mês. Já a gasolina 
cedeu 0,05% entre a se-
mana passada e a anterior, 
para R$ 5,448/l, e 2,5% na 
comparação mensal.
O Gás Natural Liquefeito 

te ao covid-19 realizadas 
pela Farma Conde desde o 
início da pandemia. Nesse 
período, a empresa promo-
veu diversas ações como a 
pulverização de mais de 
120 cidades, a doação de 
verba para a construção 
do Hospital de Retaguarda 
de São José dos Campos, 
além de doações de más-
caras, álcool gel e alimen-
tos.
Mais recentemente, a Far-
ma Conde também apoiou 
ação da Prefeitura de São 
José dos Campos ceden-
do 2 mil oxímetros para 
o acompanhamento de 
pacientes contaminados 
com o coronavírus. Inédita 

(GLP) 13 Kg, ou gás de 
cozinha, cujos aumentos 
têm sido mensais, subiram 
0,5% na semana passada, 
depois de elevação de 5% 
aplicado pela Petrobras 
a partir de 2 de abril. Na 
comparação mensal, o bo-
tijão subiu 1%.
O botijão de 13 Kg foi co-
mercializado a R$ 84,03 
em média na semana pas-
sada, com preços que va-
riaram de R$ 115 a R$ 64. 
Somente na região Centro-
-Oeste a unidade continua 
com preço médio de R$ 
120.

no país, a ação abrange o 
fornecimento dos equipa-
mentos, além de toda lo-
gística de entrega e orien-
tação de uso aos pacientes.
“Como empresa da área 
de saúde acreditamos ter 
uma missão a ser cumpri-
da nesse momento: contri-
buir com o poder público 
para mitigar o problema e, 
ao mesmo tempo, servir de 
inspiração para que outras 
empresas também partici-
pem ativamente”, expli-
ca o presidente da Farma 
Conde, Mário Muniz.
A entrega será às 11h, na 
sede da Santa Casa, loca-
lizada na Rua Conceição, 
135, no centro de Ubatuba.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 107/2021 para CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IN-
FORMÁTICA RELATIVOS À DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA 
INTEGRADO DE MULTAS - SIM E A EXECUÇÃO DE ROTINAS RE-
LATIVAS PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO 
pelo valor total de R$ 20.752,80 (vinte mil, setecentos e cinquenta e 
dois reais e oitenta centavos) ao fornecedor COMPANHIA DE PRO-
CESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRO-
DESP nos termos do Artigo 24, Inciso XVI, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 
13 de abril de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Munici-
pal.


