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Um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter, 
que aconteceu na Bolívia, foi sentido no Distrito Fe-
deral, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, 
no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, por volta das 
11h da segunda-feira, dia 2. A intensidade do tremor 
foi dimensionada pelo Centro de Sismologia da Uni-
versidade de São Paulo (USP), que mantém um site 
com relatos do tremor.

Na avenida Paulista, região central de São 

Paulo, diversos prédios chegaram a ser esvazia-
dos. O tremor também foi sentido na região Nor-
te, segundo o Corpo de Bombeiros. No Estado 
de São Paulo, em municípios do interior, como 
Marília, e do litoral, como Santos, também houve 
relatos sobre o tremor.

Em Brasília, prédios localizados em uma de suas 
principais avenidas, a W3, na altura da quadra 508 
Norte, foram evacuados e seus ocupantes receberam 

orientações do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe-
deral.

Em caso de tremor de terra, a orientação para 
quem sentir os efeitos do abalo é a de aguardar o so-
corro dos Bombeiros e da Defesa Civil distante do 
prédio ou edificação. Se o abalo for forte, sugere-se 
procurar uma equipe de engenheiros para avaliar as 
condições de sustentação do edifício.

Fonte: Agência Brasil

Desde a terça-feira, 3, os admirado-
res da arte sacra têm uma oportunida-
de de aprofundar seus conhecimentos 
e ver de perto parte das preciosidades 
artísticas criadas para aproximar o ho-
mem do divino. Trata-se do lançamen-
to do catálogo comemorativo aos 40 
anos de fundação do Museu de Arte 
Sacra de Pernambuco (Maspe), enti-
dade ligada à Arquidiocese de Olinda 
e Recife. O Arcebispo Metropolitano 
Dom Fernando Saburido, um dos en-
tusiastas da iniciativa, compareceu ao 
lançamento, que aconteceu no Maspe, 
em Olinda (PE). 

O catálogo, que é também o primei-
ro do museu, reúne mais de 200 peças 

de inspiração religiosa, situadas entre 
os séculos XVII a XX, que compõem 
o acervo da instituição. A renda obtida 
com a venda do catálogo será utilizada 
no restauro do acervo. A publicação 
interessa a estudantes de museologia, 
museólogos, arquitetos, restauradores, 
antiquários, historiadores e amantes 
das artes sacras e religiosas em geral.

Inaugurado em 1977 – cinco anos 
antes de Olinda ser declarada Patrimô-
nio da Humanidade –, o Museu conta 
com o apoio e parceria da Fundação 
do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco (Fundarpe) e da Arqui-
diocese de Olinda e Recife. 

Fonte: Museu de Arte Sacra

40 anos de fundação do Museu 
de Arte Sacra de Pernambuco

O dia 2 de abril é dedicado, inter-
nacionalmente, à sensibilização sobre o 
autismo. Nos últimos anos, no Brasil, a 
temática do autismo tem ganhado cada 
vez mais relevância por meio das mo-
bilizações feitas por ativistas, pessoas 
autistas, familiares nas redes sociais, na 
mídia e em suas comunidades. Como 
resultado, o autismo tem sido mais vi-
sibilizado na Legislação e nas políticas 
públicas de Saúde, Educação, Assistên-
cia Social, Direitos Humanos, dentre 
outras.

Em 2008, o Brasil ratificou a Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (CDPD) com status 
de emenda constitucional. Em 2012, as 
pessoas autistas foram legalmente reco-
nhecidas como pessoas com deficiência 
com a sanção da Lei 12.764/2012 – a Lei 
dos Autistas –, que foi regulamentada 
pelo Decreto Presidencial 8.368/2014, 

A inclusão das pessoas com autismo deve começar em casa

Na terça-feira, 3, em São Paulo, o Ins-
tituto Dom Bosco (IDB), localizado no 
bairro do Bom Retiro, em São Paulo, re-
alizou a abertura oficial das celebrações 
de seu centenário, com uma missa na 
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.

Fundado em 19 de março de 1919, 
o Instituto é o terceiro mais antigo do 
Brasil e o primeiro de São Paulo. Da dé-
cada de 1950 até 1992, também funcio-
nou como colégio particular e, a partir 
de 1993, passou a atuar exclusivamente 
como obra social.

Instituto Dom Bosco inicia comemorações do centenário

Tremor de terra é sentido no Brasil

Instalado numa ampla área no bair-
ro do Bom Retiro, em São Paulo, o Ins-
tituto conta com uma unidade na Vila 
Paulistana, na região Norte da Capital. 
Para manter os projetos sociais que de-
senvolve e arcar com seus custos de in-
fraestrutura, o Instituto tem parcerias 
com empresas, órgãos públicos e priva-
dos e recebe doações de pessoas físicas. 

Desde 1993, quando passou a atu-
ar exclusivamente como obra social, só 
por meio desse projeto, mais de 20 mil 
alunos já foram formados. Hoje, por 

ano, mais de mil estudantes são bene-
ficiados com serviços gratuitos, distan-
ciando-as da vulnerabilidade social e 
suprindo necessidades básicas, como 
alimentação equilibrada e saudável, 
assistência odontológica, acompanha-
mento psicológico e orientações para 
a vida em família e sociedade. Por ano, 
mais de 1.760 crianças, adolescentes, 
jovens e adultos são atendidos. 

A formação profissional é outro 
braço social do Instituto. Nessa área, 
são oferecidos diversos cursos profis-

sionalizantes, buscando formar as ha-
bilidades técnicas e humanas de seus 
educandos.

Em quase cem anos de existência, 
o Instituto Dom Bosco sempre adotou 
a pedagogia Salesiana e nunca abriu 
mão de priorizar a formação humana 
nas habilidades que desenvolve. Todos 
os projetos da casa são acompanhados 
pela Inspetoria Nossa Senhora Auxilia-
dora, de São Paulo, que define e aprova 
todas as ações.

Fonte: Instituto Dom Bosco
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autismo deve começar em casa. Todo 
autista tem direito de ser acolhido por 
sua família que deve ser fortalecida, 
instruída e instrumentalizada para de-
fender os direitos humanos das pessoas 
com autismo, possibilitando seu pleno 
desenvolvimento e a inclusão na socie-
dade.

O dia 2 de abril foi decretado, 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), como o Dia Mundial de Cons-
ciência sobre o Autismo, com intuito de 
fomentar que Governo e sociedade dis-
cutam e repensem a situação das pesso-
as com autismo, sob a ótica dos direitos 
humanos. A família, o Estado e a socie-
dade devem caminhar juntos, comba-
tendo todas as formas de preconceitos e 
discriminação, construindo um mundo 
mais inclusivo que permita às pessoas 
autistas mostrar todo seu potencial.

Fonte: abraça.autismobrasil.org.br

garantindo por lei a qualificação e o 
acesso aos serviços públicos de saúde 
do SUS, à Educação e à Proteção Social 
para pessoas com Transtorno do Es-

pectro do Autismo, bem como a pro-
teção contra toda forma de discrimina-
ção baseada na deficiência.

A inclusão social das pessoas com 

Divulgação


