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Não tomar a 2ª dose da vacina
contra covid-19 atrapalha na
imunização e o controle da doença

Foi anunciado nesta semana, pelo Ministério da Saúde, que mais de 1,5 milhão
de brasileiros que contemplam o grupo prioritário
do Programa de Imunização Nacional (PNI), ainda não compareceram aos
pontos de vacinação para
tomarem a segunda dose
da vacina contra covid-19.
Com esses indicadores e o
atraso na vacinação como
um todo, em comparação
a outros países, o Brasil parece estar cada vez
mais distante de um plano
de imunização efetivo e o
consequente controle da
pandemia. O Prof. Dr. Euclides Matheucci, diretor
científico da DNA Consult, alerta que a vacinação
é a forma mais efetiva de
conter a disseminação do
vírus, somada às normas
de restrição e uso de máscara.

“Algumas pessoas foram
infectadas mais de uma
vez pelo coronavírus e
a chance disso ocorrer é
muito maior com as variantes que circulam pelo
país. Os atrasos na segunda dose atrapalham o plano de contenção do vírus,
já que a imunização não é
eficaz quando se toma apenas uma dose de vacinas
que demandam duas aplicações”, explica Matheucci. Em relação à variante
P1, identificada em Manaus, o especialista adverte sobre o seu maior poder
de propagação e infecção.
“A variante P1 é muito
mais infecciosa do que as
outras variantes. Ela possui 17 mutações no genoma do vírus, sendo que 3
dessas mutações estão justamente na proteína Spike,
que conecta o vírus à célula humana, facilitando

a infecção nas pessoas.
Além disso, estudos estão
demonstrando que a variante P1 consegue afetar
e causar problemas sérios
em pessoas mais jovens”,
completa.
“Um dos grandes problemas no país hoje com essa
pandemia que tem atingido níveis descontrolados
é que quanto mais pessoas
são infectadas, mais o vírus
se prolifera e cada vez que
o vírus se prolifera dentro
de uma célula, ele acumula mutações. Essas mutações podem ser benéficas
para o vírus tornando-o
mais forte, como no caso
da P1. Existe o risco ainda
de surgirem mutações que
se sobrepõem às vacinas,
reinfectando pessoas que
já têm anticorpos. Por isso
é tão importante acelerar
o processo de vacinação”,
finaliza Matheucci.

Prefeitura de Pindamonhangaba
tem apoio da Polícia Ambiental
para fiscalizações na cidade

Prefeitura de Pindamonhangaba está contando
com o apoio da Polícia
Ambiental para fiscalizações na cidade.
No dia 31 de março, a secretária de Meio Ambiente da Prefeitura, Maria
Eduarda San Martin, e o
diretor de Meio Ambiente, Rafael Cavalcante, se
reuniram com o responsável pela Polícia Ambiental
da região, Ten. Guilherme
Lima e Cb. PM Carlos Augusto, para solicitar este
apoio.
“Este apoio da Polícia

Ambiental é muito importante para a preservação
ambiental em nossa cidade e para a devida punição
aos infratores”, garantiu
Maria Eduarda.
Nesta semana, a equipe da
Polícia Ambiental esteve
no Parque Natural Municipal do Trabiju, local de
conservação
ambiental
e que conta com relatos
recentes da presença de
caçadores e palmiteiros
em suas dependências.
Inclusive, no local, foram
encontradas
evidências
de acampamentos. A ação

teve como meta coibir delitos como esses no parque.
Além da fiscalização no
Trabiju, a Polícia Ambiental tem realizado outras ações de fiscalização
e registro de infrações na
cidade, como intervenções em APPs (Áreas de
Preservação Permanente),
supressão de vegetação,
entre outras questões que
envolvem a temática ambiental. A Polícia Ambiental estará presente em rondas no município para este
apoio fiscalizatório.
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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

Aviso de Abertura de Diligência – Pregão Eletrônico Nº 013/2021 - Registro de Preços para Aquisição de Utensílios Hospitalares. Convocamos a empresa FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA - EPP, a comprovar, no prazo de 03 (três) dias úteis, a execução de fornecimento dos
itens 14; 15 e 19, tendo em vista que os mesmos se encontram com
valor abaixo de 70% do estimado. Desta forma, a comprovação se faz
necessária para avaliação do fornecimento de acordo com os preços
de mercado. O não atendimento ao solicitado resultará na desclassificação da empresa para os itens citados. Potim, 15 de abril de 2021.
André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 010/2021 – No dia
15 de abril de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº 010/2021, referente ao objeto em
epígrafe, qual seja: Aquisição de Equipamentos Médicos e Material
Permanente para Saúde - Federal, às empresas: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA, com valor total de R$ 20.165,00;
ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA, com valor total de R$
9.492,70; HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO EIRELI, com valor total de R$ 11.006,00; JARAGUA
MERCANTIL LTDA – EPP, com valor total de R$ 10.073,00; MKR
CMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP, com valor total de
R$ 2.008,00; M.H.M DO COUTO COMERCIAL, com valor total de R$
18.970,00; BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, com valor total de R$
12.090,00; VICTOR HUGO TORQUATO – ME, com valor total de R$
7.336,00; CEDRO COMERCIO DE PODRUTOS E EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA, com valor total de R$ 14.383,96; COMÉRCIO DE
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, com
valor total de R$ 7.498,00 e DIRCEU LONGO & CIA LTDA, com valor
total de R$ 2.128,00. Ficam as empresas convocadas a assinarem os
Contratos no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

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.

Aviso de Retificação – PROC. ADM. Nº 433/2020 – EDITAL Nº
015/2021 - TP Nº 002/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ANTÔNIO BARBOSA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – Tendo em
vista necessidade de alteração da Planilha Orçamentária do processo em epígrafe, devido à erros de cálculo do BDI, ficam alteradas:
Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 03/05/2021. Abertura
dos Envelopes: 10h00min do dia 03/05/2021. O Edital e Arquivos de
Engenharia Retificados poderão ser retirados gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.
Potim, 15 de abril de 2021. André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licitação.
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Em 10 anos, violência mata
mais de 103 mil crianças e
adolescentes no Brasil

Óbitos ocorreram entre
2010 e 2020
Entre 2010 e 2020, pelo
menos 103.149 crianças
e adolescentes com idades de até 19 anos morreram no Brasil, vítimas de
agressão, segundo levantamento divulgado pela
Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP). Acrescentou que, do total, cerca
de 2 mil vítimas tinham
menos de 4 anos.
Apesar de os dados relativos a 2020 ainda serem
preliminares, a SBP informou que, segundo especialistas consultados, o
isolamento social, medida
“essencial para conter a
pandemia do novo coronavírus”, resultou em aumento da exposição das
crianças a uma “maior
incidência de violência
doméstica”, o que, consequentemente, elevou também os casos letais.
Segundo o presidente do
Departamento
Científico de Segurança da SBP,
Marco Gama, o estresse

causado pela pandemia
aumentou a probabilidade
de as crianças serem vítimas de violência, além de
causar prejuízos do ponto
de vista da saúde física e
mental.
No entanto, disse ele, independentemente da pandemia, os casos de violência
contra crianças e adolescentes sempre existiram,
principalmente em ambiente doméstico ou intrafamiliar. A SBP acrescenta
que, só em março de 2020,
foi registrado, no Brasil,
um aumento de 17% no
número de ligações notificando a violência contra a
mulher.
Morte de Henry deve ser
apurada
“O caso do menino Henry
[Henry Borel, cuja morte,
no Rio de Janeiro, é investigada tendo como suspeitos o padrasto e a mãe]
não pode ser ignorado e
deve ser apurado com todo
o rigor que a lei exige. Tal
barbárie deve alertar, ainda, para a existência de

outras crianças e famílias
que vivem dramas semelhantes”, alertou, por meio
de nota, a presidente da
SBP, Luciana Rodrigues
Silva. A entidade acrescentou que estudos científicos e a prática dos profissionais que lidam com a
infância e a adolescência
indicam que tratamento
humilhante, castigos físicos e qualquer conduta
que ameace ou ridicularize
a criança ou o adolescente,
quando não letais, podem
ser extremamente danosos
à sua formação de personalidade e como indivíduos para a sociedade, bem
como interferem negativamente na construção da
sua potencialidade de lutar
pela vida e no seu equilíbrio psicossocial. “Nascer
e crescer em um ambiente
sem violência é imprescindível para que uma criança tenha a garantia de uma
vida saudável, tanto física
quanto emocional”, conclui a presidente da entidade.
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Cabeleireiro em Jacareí é preso
suspeito de abusar de clientes

Nesta quarta-feira (14), um
cabeleireiro de 55 anos foi
preso suspeito de estuprar
três mulheres em Jacareí.
O homem tem um salão de
beleza na região central da
cidade e oferecia serviços
de massagens e drenagens
linfáticas. Após um ano de
atendimento, três clientes
procuraram a Delegacia de
Defesa da Mulher (DDM)
relatando o abuso.
Segundo a Polícia Civil,
ele oferecia massagens

estéticas e, durante os procedimentos, massageava e
penetrava partes íntimas
das clientes.
As vítimas contaram à polícia que, ao longo das sessões, o homem as convenciam de ficarem nuas para
terem um “melhor resultado”, e que massageava a
região íntima delas. Ao ser
questionado, ele alegava
que seria necessário para
ativar a liberação de hormônios.

A prisão foi feita nesta
quarta-feira (14), após a
Justiça receber denúncia
do Ministério Público e
determinar a prisão preventiva. Na delegacia, o
homem permaneceu em
silêncio e não havia constituído defesa até a manhã
desta quinta (15).
Além da prisão, a Justiça
pediu a busca e apreensão
de eletrônicos do homem
para apurar se existem outras vítimas.

700 novas câmeras de
monitoramento são implantadas
em Pindamonhangaba

O Programa Cidade Inteligente vem sendo implantado pela Prefeita de
Pindamonhangaba desde
dezembro de 2020, com
o objetivo de dar um salto
no crescimento tecnológico da cidade, fomentando o desenvolvimento e a
economia.
Atualmente, o programa
implantou 700 câmeras
novas câmeras de monitoramento pela cidade, das
1.406 planejadas.
Elas estão instaladas em
locais como: cruzamentos,
através de monitoramento
semafórico; em prédios
públicos, nas áreas internas e externas, objetivando a segurança do local
e também dos arredores
beneficiando a população; em pontos de Wifi
em praças públicas; além
de locais de grande movimentação, onde possa ser
captada qualquer imagem
que reforce e garanta a segurança pública.
De acordo com o secretário adjunto de Administração, Danilo Velloso, que
está à frente do Cidade Inteligente, não só está sen-

do feita a instalação das
câmeras, como também a
gestão das imagens geradas.
“Todos os secretários contam com um aplicativo
em que poderão ver as
imagens das câmeras instaladas nos prédios de seu
setor, o que irá auxiliar na
gestão de sua secretaria.
Por exemplo, poderá identificar um local que necessite de limpeza pública ou
poda de vegetação, ou ainda poderá monitorar uma
unidade de saúde em que
haja algum transtorno e já
tomar as ações corretivas
em tempo real”, explicou
o secretário adjunto.
“Cidade Inteligente é uma
arquitetura onde podemos
conectar várias ações através de uma rede de informática em que é possível
trafegar esses dados. Todo
esse projeto contempla automação da identificação
desses atos. As câmeras
nas entradas da cidade,
por exemplo, podem identificar um veículo que tenha boletim de ocorrência
e alertar as forças de segurança para autuar esse

veículo”, completou, explicou outras funcionalidades das câmeras.
Para o prefeito Dr. Isael
Domingues, o investimento em tecnologia, além de
gerar economicidade, propicia inovação, empreendedorismo, integração internacional, colabora com
a capacitação profissional,
resultando em sustentabilidade e qualidade de vida
para a população. Para
tanto, a segurança é um
dos principais pilares.
“Além das câmeras de
monitoramento estamos
implementando o conceito de integração de forças
de segurança, com uma
reestruturação do COI
e mais 300 câmeras já a
partir do próximo mês.
Nossa previsão é ter três
COIs descentralizados, no
Araretama, Moreira César
e Cidade Nova, além de
uma central, que passara a
se chamar CSI - Centro de
Segurança e Inteligência”,
destacou. “Este investimento vai contribuir para
diminuir ainda mais os índices de criminalidade em
nossa cidade”, concluiu.
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Mike Jagger e Dave Grohl
cantam sobre a pandemia

Na última terça-feira (13),
Mick Jagger lançou de
surpresa a música “Eazy
Sleazy”, que comemora
o fim do lockdown na Inglaterra, e ironiza algumas
das desvantagens da vida
de confinamento domiciliar durante a pandemia.
Com participação de Dave
Groul, o guitarrista do Foo
Fighters, acrescentou sua
parte virtualmente, direto
de Los Angeles.

Mike Jagger escreveu em
sua página oficial do Youtube, “Eu queria compartilhar esta música que escrevi sobre eventualmente
sair do bloqueio, com algum otimismo muito necessário - obrigado a Dave
Grohl por pular na bateria, baixo e guitarra, foi
muito divertido trabalhar
com você nisso - espero
que vocês todos gostem de
Eazy Sleazy!”.

Já Dave Grohl, disse,
“Com certeza é o hit do
verão, sem dúvida!”
Confira a música e deixe
seu comentário:
No vocal e guitarra, Mike
Jagger, no baixo, guitarra e bateria, Dave Groul,
conceito e edição de Matt
Clifford, nas câmeras,
John Ramsay Jim e Rota
Matt Clifford, letras: Yes
Please Productions Grau:
John Alexander Lowe.

Jacaré é encontrado
dentro de piscina em
construção em Guaratinguetá

Na tarde de ontem (14), o
Corpo de Bombeiros foi
acionado para uma ocorrência de captura de animal, no Parque das Graças
pela Rua Ângelo Marcon-

des de Castro, em Guaratinguetá.
No local, havia um jacaré,
de aproximadamente um
metro de comprimento,
dentro de uma piscina em

construção.
O animal foi capturado
pela equipe do Corpo de
Bombeiros e em seguida
foi deixado aos cuidados
da Polícia Ambiental.
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Festival Internacional de Dança é
sediado em Pindamonhangaba

A primeira edição do Festival DançaCine - Dança,
uma Arte Cinematográfica, acontece de forma
virtual, tendo Pindamonhangaba como cidade
sede, abrangendo criações
nacionais e internacionais.
O Festival foi concebido
com o intuito de reunir
produções que fazem interface entre o vídeo e a
dança. Uma forma artística em pleno desenvolvimento em vários países do
mundo, a videodança une
tecnologia, dança e cinema em obras criadas para
a tela e que circulam por
festivais, internet e televisão.
Foram selecionados 20
trabalhos entre os mais de
150 inscritos, que serão
exibidos diariamente no
período entre 16 e 30 de
abril pelo canal do YouTube do Dancacine Festival.
Os trabalhos inscritos vieram de cineastas, bailarinos e bailarinas, artistas
e pesquisadores, nacionais e internacionais que
produziram obras que tinham em suas linguagens
a conexão da dança com a
sétima arte. Ao todo são 8
obras nacionais e 2 internacionais (Portugal e Argentina) e 5 da região do
Vale do Paraíba (curtas) e
mais 5 “Longas”, sendo
3 obras nacionais e duas
obras da região do Vale do
Paraíba, no Estado de São
Paulo.

Para mais informações,
toda a programação do
evento, em formato público e gratuito, está disponível no link https://linktr.
ee/dancacine.
Confira alguns trabalhos e
obras selecionados para o
festival:
Itinerário (Pindamonhangaba)
Foto: Ederson CleitonFoto: Ederson Cleiton (Foto
: Divulgação)
Sinopse: Uma infância
vivida na simplicidade
de uma casinha na roça,
contemplando a “fumacinha” da chaminé, correndo pelos campos atrás das
borboletas e sonhando em
ver de perto as nuvens do
céu. Itinerário resgata as
lembranças pelo caminho
percorrido todos os domingos para um almoço
em família, enfrentando
sol e chuva protegida por
um guarda-chuva. É a realização de muitos sonhos
e conquistas sem perder a
essência das raízes percorrendo o itinerário de uma
vida.
Não Recomendado - Cia
Deley (Pindamonhangaba)
Sinopse: Não é recomendado fazer o que te faz
bem, se não for dentro das
normas e regras. Eles tentam nos tirar a liberdade de
expressão, dizendo o que
devemos fazer, onde estar,
o que vestir, o que dizer.
Dessa maneira, eles tentam nos colocar dentro de

caixas para nos encaixar
em um padrão. Mas afinal,
o que seria o padrão?
La Danza de la naturaleza
muerta/A dança da natureza morta (Argentina)
Sinopse: Decantar os restos de um tempo tedioso
e persistente, um momento de reconfiguração onde
se abre um abismo e submergimos as nossas raízes
mais profundas. Parece
que o mundo inteiro está
desmoronando e paradoxalmente
continuamos,
ainda mais despertos, ansiosos, sedentos de criação. É neste ambiente que
nasce “A dança da natureza quebrada”, uma experiência de um processo
performativo em formato
audiovisual, onde nascemos para ressurgir.
Estatuária
Figuras que marcam épocas e congelam o tempo,
trazendo a importância entre passado, presente e futuro, entrelaçando lugares,
fatos e a Humanidade.
Conexão Mover (FRANÇA, ARGENTINA,PARAGUAY, PORTUGAL e
BRASIL)
Sinopse: Em tempos de
pandemia com interação
de cinco intérpretes de cinco países, conectando, explorando e dividindo suas
individualidades e seus
conhecimentos no coletivo. Foram feitos encontros
virtuais sob a direção e
orientação de João Pirahy.
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