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A Gazeta dos Municípios

Taubaté: adultos entre 30 e 39 
anos foram os que mais
tiveram covid em março

Educação SP anuncia
cadastro para iniciar

vacinação contra Covid-19

Os adultos com idades en-
tre 30 e 39 anos foram os 
que mais contraíram a do-
ença no mês de março no 
município. Somente nessa 
faixa etária foram 1.144 
novos casos, 97 a mais 
que os 1.047 registrados 
em fevereiro. Segundo 
dados divulgados, nessa 
quinta-feira, 1º, pela Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté o mês de março 
termina com 5.166 casos 
positivos de Covid-19. 
De todos os novos casos, 
2.536 são homens e 2.630 
mulheres. Em relação à 
idade, além dos adultos de 
30 a 39 anos, as faixas etá-
rias mais atingidas foram 
a de pessoas de 40 a 49 
(1.032), 20 a 29 (960), 50 
a 59 (713), 60 a 69 (484), 
10 a 19 (343), 70 a 79 

Serão 350 mil doses para 
imunizar profissionais a 
partir de 47 anos que atu-
am nas escolas de todas as 
redes
O secretário da Educação, 
Rossieli Soares, anunciou 
nesta quinta-feira, 1º, que 
o site https://vacinaja.sp.
gov.br/educacao já está no 
ar, para os profissionais 
da educação realizarem o 
cadastro para receberem 
a primeira dose da vacina 
da Covid-19. A primeira 
etapa da imunização para 
a Educação terá início no 
dia 12 de abril, para servi-
dores e funcionários a par-
tir de 47 anos.
“Antes mesmo da divul-
gação do site já tínhamos 
pessoas cadastradas, nós 
pedimos que todas as pes-
soas se cadastrem, até as 
que têm menos de 47 anos 
e não devem ser vacinadas 
nesta primeira etapa”, ex-
plica o secretário Rossieli 
Soares.
Nesta primeira fase da va-
cinação, o Governo de SP 
vai destinar 350 mil doses 
para imunizar os profis-
sionais da educação com 
mais de 47 anos atuam nas 
escolas, desde a creche ao 
ensino médio, nas redes 
estadual, federal, munici-
pais e privadas do Estado 
de São Paulo. A medida 
visa garantir mais segu-
rança para o retorno das 
atividades presenciais nas 
escolas.
Como fazer o cadastro
Os profissionais devem 
fazer o cadastro no site 
https://vacinaja.sp.gov.br/
educacao, com número 
do CPF, nome completo 
e e-mail. Em seguida, ele 
receberá um link no e-mail 
indicado e será necessário 
validá-lo para dar con-

(257), 0 a 9 (135), 80 a 89 
(82) e os idosos com mais 
de 90 anos (16). Em rela-
ção ao mês passado já se 
pode observar uma peque-
na queda da incidência em 
idosos acima de 90 anos, 
que em fevereiro foram 21 
casos e também na faixa 
etária de 80 a 89 anos, que 
no mesmo período foram 
observados 95 casos.
Considerando somente o 
mês de março, os bairros 
com maior incidência de 
casos foram os mesmos 
já destacados no segundo 
mês do ano, com a região 
central ficando a frente: 
Centro (652) Jardim Gu-
rilândia (546), Bonfim 
(399),Vila São José (393) 
e Independência (441). 
Além desses, merecem 
destaque, os bairros Jar-

tinuidade ao cadastro. É 
importante verificar se o 
e-mail não foi deslocado 
para a caixa de spam.
No passo seguinte, o pro-
fissional deve confirmar os 
dados pessoais e apontar 
nome da escola, rede de 
ensino, município e cargo 
ocupado. Também será ne-
cessário anexar os holeri-
tes dos meses de janeiro e 
fevereiro.
Na sequência, o cadastro 
passará por um processo 
de análise e, se validado, 
o profissional receberá em 
seu e-mail o comprovante 
VacinaJá Educação, este 
documento terá um QR-
Code para verificação de 
autenticidade.
No momento da vacina-
ção, o profissional da edu-
cação deverá apresentar 
o comprovante VacinaJá 
Educação, RG e CPF para 
conferência dos dados 
pelo profissional de saúde. 
Caso, o usuário não apre-
sente o comprovante Va-
cinaJá Educação ou o seu 
número de CPF não conste 
no comprovante apresen-
tado, não poderá ser imu-
nizado.
Público-alvo
Poderão ser vacinados os 
profissionais com idade 
mínima de 47 anos que 
atuem em escolas muni-
cipais, estaduais e parti-
culares em todo o Estado 
de São Paulo e ocupem 
funções como secretários, 
auxiliares de serviços ge-
rais, faxineiras, mediado-
res, merendeiras, monito-
res, cuidadores, diretores, 
vice-diretores, professores 
de todos os ciclos da edu-
cação básica, professores 
coordenadores pedagógi-
cos, além de professores 
temporários.

dim das Nações (391), 
Parque Três Marias (257) 
e Estiva (252).
O mês de março trouxe 
um aumento no número 
de mortes, sendo 74 óbitos 
em sua grande maioria de 
homens (52) e 22 mulhe-
res. Em janeiro de 2021 
foram registrados 59 e em 
fevereiro 48. Das 74 pes-
soas que vieram a falecer, 
idosos com idades entre 
60 a 69 (22) foram maio-
ria, 70 a 79 anos (18), 80 
a 89 (13), 50 a 59 (10), 40 
a 49 (7), 90+ (3), e 1 pes-
soa com idades entre 30 
e 39. Não houve registro 
de mortes entre crianças, 
jovens e adultos de 0 a 29 
anos. O mês de março re-
gistrou 400 pessoas a mais 
infectadas em relação a fe-
vereiro.

“A Undime sempre levan-
tou a bandeira da vacina 
para os profissionais da 
educação e chegou o dia. 
Sabemos da necessida-
de dos critérios rigorosos 
justamente para vacinar 
os que precisam neste mo-
mento. Vai ser um trabalho 
árduo para o secretários 
municipais da educação, 
mas entendo que é um tra-
balho necessário. Que eles 
tenham o compromisso da 
validação, junto com os 
diretores das escolas”, diz 
Marcia Bernardes, presi-
dente da União dos Diri-
gentes Municipais de Edu-
cação SP.
Parceria com secretarias 
municipais
O cadastro é o primeiro 
passo para imunização, 
porém, não significa o 
agendamento. A aplicação 
das doses ocorrerá em par-
ceria com as Prefeituras, 
por meios das Secretarias 
de Saúde. O secretário 
Rossieli Soares reforça 
que depois da confirmação 
do cadastro, o profissional 
deve ficar atento às regras 
do município em que atua 
para se informar sobre da-
tas e pontos de vacinação.
“Cada município terá uma 
forma de realizar a vacina-
ção no seu território. 
O cadastro não é agen-
damento de vacina, é im-
portante frisar isso, é uma 
autorização para que a 
pessoa possa receber a va-
cina. 
Os arranjos locais do mu-
nicípios junto com o Esta-
do vão definir a forma que 
isto será realizado lá ponta 
dentro do calendário pré-
-estabelecido”, afirma Ge-
raldo Reple, presidente do 
Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde.
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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. 

Taubaté inicia vacinação 
para idosos de

68 anos na terça-feira, 6

Idosos com idade em 68 
iniciam a primeira etapa 
de imunização na próxi-
ma terça-feira, 6, das 8h 
às 15h30. A expectativa da 
Vigilância Epidemiológi-
ca Municipal é imunizar 
2.220 pessoas dessa faixa 
etária.
A Secretaria de Saúde 
pede para que o idoso leve 
impresso e preenchido o 
formulário, disponível em 
www.vacinaja.sp.gov.br 
pois a atitude colabora na 
agilidade do processo de 
vacinação. 
É obrigatória a apresen-

tação de documento que 
contenha o número do 
CPF.
As doses estarão disponí-
veis, em sistema drive-th-
ru no Sedes (500 doses) e 
no Taubaté Shopping (500 
doses). Além das salas de 
vacinas nas UBS Mais 
Aeroporto (300 doses), 
Fazendinha (320 doses) e 
Chácaras Reunidas Brasil 
(300 doses). Também na 
ESF Continental (300 do-
ses).
Idosos com 69 anos ou 
mais que ainda não rece-
beram a primeira dose de-

vem se dirigir a UBS Gu-
rilândia (200 doses) para 
receber o imunizante.
Já idosos de 75 a 76 anos 
podem receber a segunda 
dose da vacina nos drive-
-thru do Sindicato Rural 
(500 doses), da quadra co-
berta da Estiva (500 doses) 
e da Avenida do Povo (400 
doses), além dos Pamos do 
Bonfim (400 doses), São 
Carlos (400 doses) e Bos-
que da Saúde (300 doses).
A segunda dose para ido-
sos com mais de 75 anos 
estará disponível na Ave-
nida do povo (200 doses).
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Remédios ficam até 
10,08% mais caros

O Hemonúcleo de Taubaté é credenciado 
para realizar o cadastro de doador

voluntário de Medula óssea

Empresas devem dar am-
pla publicidade aos novos 
preços
Desde ontem, 1º de abril, 
os medicamentos pode-
rão ter reajustes de até 
10,08%. O aumento foi 
autorizado pela Câmara de 
Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED), 
em resolução publicada 
nesta quarta-feira, 31, no 
Diário Oficial da União.
O Conselho de Ministros 
da CMED aprovou três ní-
veis de reajuste: 10,08%; 
8,44%; e 6,79%, que va-
riam conforme a compe-
titividade das marcas no 
mercado.
O reajuste anual no setor 
de medicamentos aconte-
ce, geralmente, em abril. 
No ano passado, entretan-
to, o governo suspendeu 
os aumentos por 60 dias 

Para fazer o cadastro de 
doador de medula no RE-
DOME, compareça ao 
Hemocentro portando do-
cumento oficial com foto e 
Cartão SUS (CNS). Você 
pode aproveitar a sua visi-
ta para doação de sangue.
Segunda à sexta-feira em 
nosso horário de atendi-
mento:
– Podem fazer o cadastro: 
Pessoas entre 18 e 54 anos 
saudáveis
– É preenchido um cadas-

em razão da pandemia de 
covid-19.
O percentual de aumento 
é definido conforme a Lei 
10.742/2003 e calculado 
por meio de uma fórmula 
que leva em conta a va-
riação da inflação – me-
dida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) -, ganhos 
de produtividade das fabri-
cantes de medicamentos, 
variação dos custos dos 
insumos e características 
de mercado. De março de 
2020 a fevereiro de 2021, 
o IPCA acumulou alta de 
5,20%.
Além disso, a CMED tam-
bém define o preço má-
ximo ao consumidor em 
cada estado, de acordo 
com a carga tributária do 
ICMS, que é imposto es-
tadual, e a incidência das 

tro e coletada amostra de 
sangue de 5 ml para o teste 
de compatibilidade , cujos 
resultados são armazena-
dos no REDOME –
(Registro de Doadores de 
Medula Óssea)
Um dia, havendo compati-
bilidade entre doador e pa-
ciente cadastrado o doador 
será chamado para coletar 
nova amostra e prosseguir 
para a doação:
– Há duas maneiras de 
coletar células para trans-

contribuições do PIS/Pa-
sep (Programa de Integra-
ção Social e Programa de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público) e da 
Cofins (Contribuição para 
o Financiamento da Segu-
ridade Social), que são tri-
butos federais.
Para fazer jus ao reajus-
te de preços, as empresas 
produtoras e importadoras 
de medicamentos deverão 
apresentar à CMED rela-
tório de comercialização 
até o dia 9 de abril.
As empresas também 
deverão dar ampla pu-
blicidade aos preços de 
seus medicamentos e 
as                       farmácias 
devem manter à disposi-
ção dos                            con-
sumidores e dos órgãos de 
fiscalização as listas dos 
valores atualizados.

plante, que será definida 
pelo médico:
1- Coleta de células da 
própria medula óssea por 
punções aspirativas de 
osso da bacia, com o doa-
dor submetido à anestesia.
2- Coleta de células do 
sangue usando uma má-
quina especial, com o mé-
todo de aférese.
saiba mais em:
http://www.hemocentro.
fmrp.usp.br/canal-do…/
medula-ossea/
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Governo de São Paulo
lança campanha

“Vacina Contra a Fome”

Objetivo é engajar po-
pulação e Prefeituras em 
arrecadação estadual de 
alimentos não perecíveis 
para famílias carentes
O Governador João Doria 
lançou nesta quarta-feira, 
31, a campanha “Vacina 
Contra a Fome”. Desen-
volvida pela Secretaria 
de Desenvolvimento So-
cial com participação da 
Secretaria da Comunica-
ção, a ação convida cada 
pessoa apta a se vacinar 
contra a COVID-19 a doar 
um quilo de alimento não 
perecível nos municípios 
participantes.
O objetivo da campanha 
é beneficiar famílias ca-
rentes e com déficit nutri-
cional durante o enfren-
tamento da pandemia do 
coronavírus. “Esse pro-
grama incentiva as pes-
soas que vão se vacinar a 
doar um quilo de alimento 
não perecível, preferen-
cialmente arroz, feijão, 

macarrão e também leite 
em pó”, afirmou o Go-
vernador. “A participação 
daqueles que estão sendo 
vacinados é absolutamen-
te espontânea. Doa quem 
pode e quem quer, mas 
temos nessa doação um 
gesto de grandeza e soli-
dariedade para quem mais 
precisa”, reforçou Doria.
Até o momento, 389 Pre-
feituras do interior, lito-
ral e Grande São Paulo já 
aderiram à campanha, mas 
a meta do Governo do Es-
tado é obter a adesão de to-
dos os 645 municípios.
As Prefeituras podem 
aderir à campanha no site 
www.vacinacontraafome.
sp.gov.br. Além do termo 
de adesão, a página ofere-
ce kits de divulgação para 
download e uso livre pelas 
administrações municipais 
para estimular a adesão 
popular às doações.
O Estado recomenda que 
os municípios participan-

tes instalem pontos de ar-
recadação nos postos de 
vacinação contra a CO-
VID-19, que já chegou a 
quase 6 milhões de doses 
aplicadas em São Paulo. 
A distribuição dos man-
timentos será feita pelas 
próprias Prefeituras a fa-
mílias carentes de cada 
cidade.
“Em um momento tão crí-
tico da pandemia, quere-
mos incentivar a socieda-
de a contribuir com nossas 
ações de combate à fome, 
garantindo a segurança 
alimentar das muitas famí-
lias em situação de vulne-
rabilidade”, afirmou Célia 
Parnes, Secretária de Es-
tado de Desenvolvimento 
Social.
Com a divulgação da cam-
panha nos municípios e a 
instalação dos espaços de 
arrecadação nos postos de 
vacinação, as doações po-
dem começar a partir do 
dia 5 de abril.

Governo de SP alerta para
motoristas não pegarem

estradas no Feriado de Páscoa

O DER e a Artesp reali-
zam campanhas nas redes 
sociais e nos painéis em 
rodovias com mensagens 
para as pessoas ficarem 
em casa no enfrentamento 
ao coronavirus
A Secretaria de Logísti-
ca e Transportes ressalta 
a importância de se evitar 
viagens desnecessárias e, 
consequentemente, maior 
exposição ao risco de con-
taminação por Covid-19, 
neste feriado de Páscoa. 
O Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) e 
a Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo 
(ARTESP) realizam cam-
panhas de conscientização 
dos motoristas e usuários 
para que evitem pegar es-
trada.
As ações são realizadas 
nas redes sociais e nos Pai-
néis de Mensagens Variá-
veis (PMVs) espalhados 
pelas rodovias do Estado 
de São Paulo. “Precisamos 
salvar vidas. Não é hora de 
fazer turismo nem promo-
ver aglomeração. O feria-
do é para ficar em casa. É 
momento de cidadania”, 
afirma o secretário de Lo-
gística e Transportes, João 
Octaviano Machado Neto.
“O isolamento social é 
fundamental para poder-
mos diminuir o aumento 
do contágio da Covid-19. 
A população precisa ficar 
em casa porque só desta 
maneira é possível conti-
nuar preservando a vida e 
a saúde de todos”, explica 
Milton Persoli, diretor ge-
ral da ARTESP.
Após entrar na fase emer-
gencial, a SLT e ARTESP 
registraram queda na mo-
vimentação de veículos 
nas principais rodovias do 
Estado que dão acesso ao 
litoral e ao interior. O ob-
jetivo da campanha é redu-
zir ainda mais esses núme-
ros de veículos de passeio 
circulando pelas rodovias. 
A SLT e ARTESP alertam 
também para que as rodo-
vias permaneçam abertas 
para o abastecimento lo-
gístico e que a população 
dê preferência para deslo-
camentos exclusivamente 
emergenciais.
Mesmo com a recomen-

dação de distanciamen-
to social, o Governo e as 
concessionárias que estão 
sob gestão da ARTESP e 
administram as rodovias 
que estão sob concessão 
mantém equipes de aten-
dimentos nas rodovias, 
preparadas para a presta-
ção de serviços essenciais 
aos usuários, como so-
corro mecânico, guincho 
e ambulância, além das 
equipes de monitoramento 
dos Centros de Controle 
Operacionais (CCOs) e da 
manutenção das vias, com 
serviços de conservação 
do pavimento e sinaliza-
ção. O DER também irá 
utilizar drones no monito-
ramento rodoviário a fim 
de identificar aumento no 
fluxo de veículos pelas ro-
dovias de acesso ao litoral 
paulista e nas rodovias li-
torâneas.
Movimento das rodovias 
de SP durante a fase emer-
gencial
Após entrar na fase emer-
gencial, o Governo do 
Estado de São Paulo tem 
registrado queda na movi-
mentação de veículos nas 
rodovias paulistas. Nas 
rodovias que estão sob 
concessão, a queda foi de 
20%. Sendo que nos cinco 
principais sistemas rodo-
viários do Estado os nú-
meros registrados foram: 
1.086.972 veículos neste 
final de semana (de 26 a 28 
de março) ante 1.297.865 
em igual período que an-
tecedeu a fase emergencial 
(de 12 a 14 de março). So-
mando apenas os veículos 
que seguiram em direção 
ao litoral pelo sistema An-
chieta-Imigrantes, a redu-
ção foi de 38,3%: 155.235 
no último final de semana 
ante 256 mil entre 12 e 14 
de março.
Somando apenas os ve-
ículos que seguiram em 
direção ao litoral pelo 
sistema Anchieta-Imi-
grantes, a redução foi 
de 38,3%: 155.235 no                                        
último final de semana 
ante 256 mil entre 12 e 14 
de março.
A fase emergencial do 
Plano SP, etapa com mais 
restrições de circulação e 
atividades, está em vigor 

desde 15 de março em 645 
cidades para frear aumen-
to de casos e mortes. A 
Operação Descida no Sis-
tema Anchieta (SP 150) e 
na Rodovia dos Tamoios 
(SP 099) também foi sus-
pensa pelo Governo do 
Estado até, pelo menos, o 
dia 4 de abril como forma 
de desestimular viagens às 
praias durante este perío-
do.
Outras rodovias sob con-
cessão:
Sistema Anhanguera-Ban-
deirantes registrou fluxo 
de 320.078 veículos, re-
dução de 14% em com-
paração ao fim de semana 
de 12 a 14 de março deste 
ano.
Na Rodovia Presidente 
Castello Branco (SP-280), 
principal eixo de ligação 
para a região Oeste do Es-
tado, o fluxo de veículos 
foi de 164.085, queda de 
10.8% também compara-
do ao fim de semana entre 
12 e 14 de março.
No corredor das rodovias 
Ayrton Senna e Carvalho 
Pinto, principal destino 
para o litoral norte e re-
gião de Campos de Jordão, 
o movimento de veículos 
foi de 371.488, queda de 
16.5%.
A Rodovia dos Tamoios, 
ligação com o litoral nor-
te do Estado de São Pau-
lo, registrou um fluxo de 
76.086 veículos, redução 
de 26.4%.
Demais rodovias – Com-
paração: 12 a 15 de março 
(antecede a fase emergen-
cial) a 26 e 29 de março 
(feriado prolongado na ci-
dade de SP).
SP 055 (Litoral Sul) Padre 
Manoel da Nóbrega: de 
167.975 para 118.458 veí-
culos – queda de 29%.
SP 055 (Litoral Norte) Dr. 
Manoel Hyppólito Rego: 
de 100.153 para 58.019 
veículos – queda de 42%.
SP 098 Mogi Bertioga: de 
42.944 para 23.445 veícu-
los – queda de 45%.
SP 125 Oswaldo Cruz: de 
22.033 para 18.397 veícu-
los – queda de 17%.
SP 270 Raposo Tavares: 
de 2887.119 para 268.054 
mil veículos – queda de 
7%.


