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A GAzetA dos Municípios

Governo de SP anuncia repasse 
de R$ 3 milhões para centros

de acolhimento de idosos

Secretaria de Turismo do Estado 
de SP faz parceria com FIA/USP 

para realizar o Mutirão do Turismo

O Governador João Doria 
anunciou, hoje, quarta-fei-
ra (6), o repasse de R$ 3 
milhões aos 589 centros 
de acolhimento de idosos 
do Estado, que reúnem 
19,2 mil pessoas com 60 
anos ou mais. Este cofi-
nanciamento emergencial 
visa atender as despesas 
de custeio específicas du-
rante a pandemia da CO-
VID-19.
“Os recursos já foram dis-
ponibilizados e liberados 
de acordo com os servi-
ços sociais já cadastrados. 
Temos que tratar, cuidar e 
proteger principalmente as 
pessoas com mais de 60 
anos e aqueles que vivem 
em dificuldade”, disse Do-
ria.
O repasse será usado para 
a compra de equipamen-
tos de proteção individual 
(EPI) para idosos e téc-
nicos dos serviços, mate-
riais de higiene pessoal, 
materiais de limpeza para 
higienização dos espaços e 
utensílios e testes rápidos 
de COVID-19.
Nos casos de suspeita 
de diagnóstico de CO-
VID-19, os serviços de 
acolhimentos aos idosos 
também devem subsidiar 
a substituição de funcio-
nários e hospedagem de 
idosos em hotéis, acompa-

Batizada de “Mutirão do 
Turismo”, a iniciativa foi 
apresentada pelo secre-
tário Vinicius Lummertz 
durante uma conferência 
online na tarde desta se-
gunda-feira (4), com mais 
de 180 participantes, entre 
prefeitos e secretários mu-
niciais de todo o Estado.
Como parte do esforço 
para retomada do turis-
mo após o impacto da 
Covid-19, a Secretaria de 
Turismo do Estado de São 
Paulo, em parceria com a 
Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA), forma-
da por professores da Uni-
versidade de São Paulo 
(USP), criou a plataforma 
para disseminar boas prá-
ticas, dados econômicos, 
campanhas e linhas de cré-
dito, dentre outras ações 
para o setor.
Na reunião também foi 
definida uma agenda de 
videoconferências com as 
70 estâncias e os 140 mu-
nicípios de interesse turís-
tico (MITs) para tratar da 
mobilização para as me-
didas de enfrentamento e 
diminuição dos efeitos da 
Covid-19.

nhados pela rede de assis-
tência social. Em caso de 
agravamento do estado de 
saúde, eles serão transferi-
dos para atendimento hos-
pitalar.
“O esforço conjunto do 
Estado com os municípios 
no enfrentamento ao novo 
coronavírus se faz ain-
da mais necessário para a 
proteção social de pessoas 
com múltiplas vulnerabi-
lidades sociais”, enfatiza 
a Secretária de Desenvol-
vimento Social, Célia Par-
nes.
O valor para cada municí-
pio irá considerar a quan-
tidade de equipamentos e 
sua capacidade de atendi-
mento. Para recebimento 
do crédito complementar 
emergencial, o município 
deve encaminhar ao Con-
selho Municipal de Assis-
tência Social o pedido de 
inclusão e aprovação da 
transferência para a con-
ta corrente da Proteção 
Social Especial de Alta 
Complexidade, estrita-
mente para os serviços de 
acolhimento institucional 
para idosos, registrados 
no sistema PMASweb. É 
preciso transferir o cofi-
nanciamento complemen-
tar emergencial em até 
cinco dias a partir da data 
de recebimento, sob pena 

As ações iniciais estão reu-
nidas no site do Mutirão 
do Turismo, que está divi-
dido em temas. A seção de 
boas práticas, por exem-
plo, mostra iniciativas em 
áreas diversas, como nos 
segmentos de alimentação 
e hotéis, doações e incenti-
vos ao pequeno comércio. 
São ideias inspiradoras 
que podem ser comparti-
lhadas e ajudar a amenizar 
as dificuldades deste mo-
mento.
A plataforma também dá 
acesso ao Programa de 
Crédito Turístico, criado 
pela Secretaria de Turis-
mo com a Desenvolve SP 
para viabilizar linhas de 
financiamento em condi-
ções especiais oferecidas 
por instituições parceiras: 
Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil, Banco 
do Povo e BNDES. Desde 
17 de março, o programa 
já recebeu mais de 1.800 
pedidos de recursos, sendo 
97% deles para capital de 
giro. “Esse fôlego é im-
portante em um cenário 
como o atual. Como mais 
da metade dos pedidos são 
de pequenas e médias, em 

de devolução dos recursos 
recebidos.
A Secretaria de Desenvol-
vimento Social também 
reforçou a nutrição dos 
mais de 19 mil idosos com 
a ampliação do programa 
Vivaleite, com distribui-
ção de 15 litros de leite 
enriquecido com ferro e 
vitaminas A e D a mais 
por mês a cada idoso e a 
doação de 77 mil latas de 
suplementação alimentar 
pela Nestlé, por dois me-
ses.
Além disso, foi criado um 
manual sobre prevenção 
ao coronavírus e enviado a 
todos os técnicos respon-
sáveis pelos equipamentos 
e gestores                muni-
cipais. 
A Secretaria, em conjunto 
com o Ministério Público 
de São Paulo via Centro de 
Apoio Operacional (CAO) 
Idoso, montou um grupo 
de trabalho para alinha-
mento de todas as ações 
relacionadas à COVID-19 
com as instituições de lon-
ga permanência de idosos. 
Entre as ações já imple-
mentadas está a campanha 
“Um gesto de carinho para 
ninguém ficar sozinho”, 
para estimular o envio de 
correspondência aos mo-
radores dos abrigos, por 
meio de cartas ou e-mails.

algum momento esta ajuda 
chegará aos que ficaram 
sem reservas para enfren-
tar a crise”, diz Vinicius 
Lummertz.
O site do Mutirão também 
publica as edições diárias 
dos boletins do Centro de 
Inteligência da Economia 
do Turismo (CIET), pro-
duzidos desde março para 
monitorar a evolução da 
Covid-19 e seus efeitos 
no setor, um dos mais afe-
tados pela crise. Os bole-
tins trazem informações 
gerais, dados econômicos, 
estudos e as recomenda-
ções das instituições de 
maior credibilidade so-
bre o assunto no país e no 
mundo.
A plataforma reúne ainda 
todas as campanhas rea-
lizadas pela Secretaria de 
Turismo nas redes sociais 
durante a pandemia as 
últimas notícias sobre o 
turismo paulista no atual 
contexto. 
Por fim, há uma lista de 
dez princípios para lidar 
com os desafios do mo-
mento e ajudar a construir 
um novo turismo no perío-
do pós-crise.
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Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
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EXPEDIENTE

Mais moradores do
loteamento Angelim são

contemplados pelo Ubatuba Legal

Após conferir o início das 
primeiras ligações de água 
do loteamento Angelim, na 
manhã de terça-feira (5), o 
prefeito Délcio Sato rece-
beu, no período da tarde, 
quatro moradores do local 
para a entrega da certidão 
de legitimação fundiária. 
O encontro foi realizado 
em um ambiente amplo, 
seguindo as recomenda-
ções da Saúde, como dis-
tanciamento mínimo e o 
uso de máscaras.
A iniciativa faz parte do 
programa Ubatuba Legal, 
que visa tirar da clandes-
tinidade áreas da cidade 
que ainda constam como 
irregulares. A regulariza-
ção fundiária é um proces-
so que cria condições para 
que a população viva me-
lhor e seja atendida com 
infraestrutura de água, 
saneamento e energia elé-
trica, entre outros serviços 
públicos essenciais. Ela 
também se reverte em ar-

recadação para o municí-
pio, o que permite investir 
em demais serviços neces-
sários à população, como 
saúde e educação.
O secretário de Habitação, 
Carlos Peixoto Júnior, ex-
plicou para os presentes a 
importância do título de 
propriedade do imóvel, 
que garante que eles pos-
sam receber todos os bene-
fícios acima citados, como 
também asfalto, coleta de 
lixo, transporte público e 
recebimento de correspon-
dências, bem como cobrar 
do poder público as provi-
dências - visto que passam 
a ser contribuintes do Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU).
“Essa é a certeza absoluta 
de que vocês estarão legi-
timados pela Prefeitura. É 
como uma certidão de nas-
cimento da casa”, compa-
rou Peixoto.
O prefeito enalteceu e 
destacou o esforço de to-

dos para que isso se tor-
nasse possível,  frisando 
a importância do trabalho 
conjunto da equipe da se-
cretaria de habitação com 
a comunidade e parceiros, 
como a Sabesp. “Traba-
lhamos ao máximo para 
que isso fosse real e saísse 
do papel”, disse Sato.
A moradora Dejanira de 
Souza reforçou a fala do 
prefeito e comentou sobre 
o processo de conscienti-
zação de todos sobre es-
forços da administração 
para que as casas não so-
fressem com a ordem de 
despejo devido a uma ação 
do Ministério Público/SP.
Patrícia Moreira também 
lembrou que a causa jurí-
dica estava quase perdida, 
mas que o esforço da equi-
pe da Prefeitura não só re-
solveu o problema como 
trouxe a ligação de água, 
que era um recurso muito 
esperado pelos moradores 
do local.
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Doria determina luto em SP
por vítimas do coronavírus

Governo de São Paulo lança 
aplicativo ‘Poupatempo Digital’

Prefeitura de São Sebastião entrega 
segunda-feira novas salas da Escola 
Nair Ribeiro de Almeida, em Juquehy

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-fei-
ra (6) que haverá luto ofi-
cial em todo o Estado de 
São Paulo em respeito e 
pesar às vítimas fatais do 
coronavírus. Até o início 
da tarde desta quarta, eram 
7.921 mortes provocadas 
pela COVID-19 em todo o 
país, com 3.045 óbitos em 
São Paulo.
“A partir de amanhã, tere-
mos luto oficial em todo o 
Estado de São Paulo. La-
mentavelmente, ultrapas-
samos 3 mil mortos com 
coronavírus, é o maior 
volume da história do Es-
tado em uma circunstância 
de menos de 60 dias”, de-
clarou o Governador. “Em 
respeito às famílias e ami-
gos destes que perderam 
vidas, será um gesto de 
solidariedade. 
E, lamentavelmente, da-
queles que ainda vão per-

O Governador João Doria 
anunciou, nesta quarta-
-feira (6), o lançamento do 
aplicativo ‘Poupatempo 
Digital’. A ferramenta é 
gratuita e possibilita que 
cidadãos de todo o Estado 
acessem mais de 60 ser-
viços públicos diferentes 
pelo celular, sem neces-
sidade de deslocamento a 
um posto físico. A dispo-
nibilização do app é mais 
uma medida do Governo 
de São Paulo para aten-
dimento aos cidadãos no 
enfrentamento à pandemia 
do coronavírus.
“No momento do dis-
tanciamento social e das 
dificuldades que as pes-
soas encontram por con-
ta da orientação de ficar 
em casa, a utilização do 
serviço digital facilita e 
poupa tempo. Agora, mais 
de 60 serviços são feitos 
integralmente, de forma 
rápida e gratuita, pelo ce-
lular. Você não precisa e 
não deve sair da sua casa”, 
disse o Governador João 
Doria.
O ‘Poupatempo Digital’ 
garante acesso a mais de 
40 serviços online dispo-
níveis no portal do Pou-
patempo, como Atestado 
de Antecedentes Crimi-
nais, serviços da CDHU, 
Sabesp e Educação, bem 
como a emissão de boletos 
e certidões municipais.
Como novidade, ainda há 
25 novas opções exclusi-
vas para o app. Dessas, 17 
já podem acessadas, como, 
por exemplo, a solicitação 
de segunda via e renova-
ção de CNH, Certidão de 
Prontuário, Consulta de 
Pontos, Licenciamento de 
veículos (CRLV), IPVA 

A Prefeitura de São Se-
bastião, por meio da Se-
cretaria de Obras (SEO), 
segue com o cronograma 
de obras em todo o muni-
cípio. 
A Escola Municipal Pro-
fessora Nair Ribeiro de 
Almeida, em Juquehy, 
está com obras aceleradas 

der as suas vidas”, acres-
centou Doria.
O decreto de luto oficial 
será publicado no Diário 
Oficial do Estado nesta 
quinta (7) e valerá até que a 
crise sanitária seja supera-
da. Com o texto em vigor, 
as bandeiras hasteadas em 
todas as repartições públi-
cas e instituições de ensino 
devem permanecer a meio 
mastro, em homenagem à 
memória dos mortos pela 
COVID-19.
O número de mortos em 
São Paulo por COVID-19 
subiu 7% em apenas um 
dia. Em relação a infec-
tados, o total chegou a 
37.853 casos - aumento 
de 10% em relação ao dia 
anterior - confirmados de 
pacientes com COVID-19 
nos 645 municípios pau-
listas.
A taxa de internação em 
leitos de terapia intensiva 

2020, acordo da CDHU, 
acesso ao Seguro Desem-
prego, Carteira de Traba-
lho, situação das linhas 
do Metrô e da CPTM e 
Qualidade do Ar. A partir 
da próxima semana, esta-
rão disponíveis oito novos 
serviços, tais como a In-
dicação de Condutor, Au-
tenticidade de Certidões e 
consultas e CFC e ECV, 
do Detran.SP, entre outros.
O aplicativo foi desenvol-
vido para dispositivos dos 
sistemas Android e iOS. 
Ao baixá-lo é possível efe-
tuar o cadastro e ter acesso 
a todos os serviços online. 
Aqueles que já utilizam o 
site do Poupatempo pode-
rão usar o mesmo login e 
senha. O ‘Poupatempo Di-
gital’ será o primeiro pro-
jeto a utilizar o LoginSP, 
autenticador desenvolvido 
para que o cidadão tenha 
nome de usuário e senha 
únicos para acessar servi-
ços do Estado.
A solução inovadora foi 
desenvolvida pela Pro-
desp, empresa de tecno-
logia do Governo de São 
Paulo, e permite a realiza-
ção de consultas e servi-
ços online com a mesma 
qualidade e eficiência do 
Poupatempo, programa de 
atendimento ao cidadão 
mais bem avaliado do Es-
tado.
“A versão digital do Pou-
patempo permite realizar 
atendimentos através de 
um único aplicativo, sem 
precisar buscar outros ca-
nais, e com a garantia de 
que se trata de um app 
oficial do Governo de São 
Paulo. O uso é bastante 
fácil e intuitivo, possibi-
litando, inclusive, editar a 

e já conta com 10 novas 
salas que serão entregues 
na próxima segunda-feira 
(11).
O novo projeto contempla 
também um futuro audi-
tório na unidade escolar. 
Vale lembrar que o primei-
ro contrato foi cancelado, 
após o abandono da obra 

destinados a pacientes de 
COVID-19 era de 67,2% 
em todo o Estado, mas su-
bia para alarmantes 86,6% 
na Grande São Paulo. O 
número de internados por 
suspeita ou confirmação 
da doença era de 3.404 em 
UTIs e 5.197 em enferma-
rias em todas as regiões do 
Estado.
Epicentro
São Paulo permanece 
como epicentro da pan-
demia do coronavírus no 
Brasil. O país registrava 
nesta quarta um total de 
114.715 casos confirma-
dos de COVID-19.
As taxas de isolamento 
social somaram 47% em 
todo o Estado e 48% na 
capital na última terça (5) - 
o índice considerado ideal 
é de 70%. O decreto esta-
dual de quarentena em São 
Paulo está em vigor até o 
próximo dia 10.

tela principal com os ser-
viços que mais interessam 
aos usuários”, destaca o 
Superintendente da Pro-
desp, Ernesto Mascellani 
Neto.
Como baixar:
Entre na loja de aplicati-
vos de seu celular (Goo-
gle Play ou App Store) e 
busque por ‘Poupatempo 
Digital’. Baixe o app gra-
tuitamente e faça seu ca-
dastro. Serviços ofertados 
exclusivamente no aplica-
tivo:
Detran.SP:
Segunda via da CNH, Re-
novação da CNH, CNH 
Definitiva, Certidão de 
Prontuário, Consulta de 
Pontos, Consulta de Mul-
tas, Pesquisa de Débitos 
de Veículos de Terceiros, 
Multas de veículos, Situ-
ação do Licenciamento, 
Licenciamento (CRLV), 
Indicação de Condutor, 
Consulta de Centro de 
Formação de Condutor 
(CFC), Consulta de Em-
presa Credenciada de 
Vistoria (ECV), Consul-
ta de Peças Usadas, Au-
tenticidade de Certidões 
e o acompanhamento da 
emissão de segunda via de 
CNH.
IIRGD: Acompanhamento 
da emissão de RG.
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico: Seguro 
Desemprego, Carteira de 
Trabalho e Intermediação 
de Mão-de-Obra (IMO).
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento: Consulta 
de IPVA.
CDHU: Acordo.
Cetesb: Qualidade do Ar.
Metrô/CPTM: Situa-
ção das linhas do Metrô/
CPTM.

em dezembro 2016 pela 
antiga empresa. 
Após liberação da justiça, 
um novo projeto foi rea-
lizado com 10 salas, sen-
do os valores diminuídos 
substancialmente. Foram 
investidos mais de R$ 715 
mil na construção da nova 
estrutura.
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 007/2020 - EDITAL Nº 011/2020 - OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO ESCOLA AMADOR GALVÃO CÉSAR, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela da 
Portaria Nº 079/2020, através de seu Presidente, torna público e para 
conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão reservada, 
datada de 06 de maio de 2020, após exame da documentação de ha-
bilitação apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EMPRE-
SAS HABILITADAS: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, 
ENGENHARIA E CONST. EIRELI; CONSTRUTORA EABM SJCAM-
POS EIRELI. EMPRESAS INABILITADAS: OSAKA CONSTRUTORA 
EIRELI; SILVA RIBEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI. Fica aberto o pra-
zo recursal. Potim, 06 de maio de 2020. André Luís Soares de Olivei-
ra - Presidente da Comissão de Licitações.

ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


