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A Gazeta dos Municípios

Unidos pela Vacina busca
doações para acelerar

imunização contra Covid-19

Alesp aprova projeto de lei
autoritário que impõe restrições 

a quem não se vacina

Um dos objetivos é vaci-
nar todos os brasileiros até 
setembro deste ano
O movimento Unidos Pela 
Vacina, coordenado pelo 
Grupo Mulheres do Brasil 
e liderado pela empresá-
ria Luíza Helena Traja-
no, iniciou a formação de 
cadastro para empresas e 
pessoas interessadas em 
fazer doações para ajudar 
a acelerar o programa de 
imunização nas cidades 
do estado de São Paulo. O 
propósito é tornar viável 
vacinar todos os brasilei-
ros até setembro deste ano.
Apartidário, o movimento 
reúne centenas de entida-
des, empresas, associa-
ções e ONGs que buscam 
ajudar o Brasil a acelerar 
o processo de vacinação, 
identificando os gargalos 
existentes no setor público 
para viabilizar a vacinação 
e buscar apoio na iniciati-

Impedimento ao uso de 
transporte público, ingres-
so em instituições de ensi-
no, inscrições em concur-
sos públicos e obtenção de 
documentos são algumas 
das contenções
Projeto de lei aprovado 
na terça-feira, 20 de abril, 
pela Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo 
(Alesp) e que agora segue 
para sanção do governador 
João Dória (o qual já se 
mostrou favorável) prevê 
que pessoas as quais não 
estiverem imunizadas após 
as fases correspondentes 
do plano de vacinação se-
rão impedidas de utilizar 
o transporte público, in-
gressarem em instituições 
de ensino e se inscreverem 
em concursos públicos e 
obterem documentos.
“Isso é gravíssimo. É de 
um autoritarismo sem 
igual. Tolhe totalmen-
te o direito das pessoas. 
Isso cria um cidadão de 
segunda classe que per-
de seus direitos. Não se 

va privada e na sociedade 
civil.
Em São Paulo, o movi-
mento é representado por 
Rodrigo Galindo, CEO 
da Cogna Educação, que 
está apoiando a iniciativa 
no Estado ao lado da ad-
vogada Alexandra Segan-
tin, do Grupo Mulheres do 
Brasil. Na primeira etapa 
do trabalho feito pelo Uni-
dos pela Vacina, ao lon-
go dos meses de março e 
abril, foram mapeadas as 
necessidades dos municí-
pios paulistas a partir de 
questionário respondido 
pelas prefeituras, relacio-
nadas ao abastecimento 
de seringas, materiais de 
proteção para agentes pú-
blicos e apoio com logís-
tica, entre outros aspectos 
necessários para viabilizar 
os programas de imuniza-
ção, mas sem doações em 
dinheiro ou compra de va-

pode permitir um projeto 
criminoso como esse, al-
tamente ditatorial. O mais 
grave é que há um trecho 
onde está escrito que ‘nin-
guém poderá se escusar da 
imunização’; ou seja, não 
será permitido dispensar a 
aplicação da vacina. Como 
assim? Querem nos obri-
gar a tomar uma vacina 
ainda experimental? E se 
eu não quiser tomar nem 
deixar que minha família 
tome? Não tenho esse di-
reito? Claro que devo ter 
sim! Isso é ditadura! Não 
podemos permitir. O povo 
não pode deixar que isso 
ocorra”, afirma o empresá-
rio e influenciador político 
Otávio Fakhoury. Segundo 
ele, certamente o governa-
dor João Dória irá sancio-
nar positivamente e, então, 
estará instaurada uma dita-
dura velada no Estado de 
São Paulo.
“Defendo veementemente 
a democracia, diferente-
mente do que desejam me 
rotular na mídia em várias 

cinas, em si.
A partir das informações 
que chegaram ao Movi-
mento, já foi possível so-
lucionar dificuldades em 
algumas regiões, como o 
serviço de locomoção para 
enfermeiros aplicarem a 
vacina em domicílio até 
doações de seringas, aven-
tais, aparelhos de ar-con-
dicionado (para manter 
refrigerados locais onde 
estão as vacinas), geladei-
ras com termômetro para 
armazenamento do imu-
nizante, computadores e 
rede wi-fi para permitir o 
registro e a transmissão de 
dados da vacinação local, 
entre outros. Os interessa-
dos em participar podem 
acessar o formulário de 
doadores disponível no 
site http://bit.ly/UPV_SP 
ou mandar e-mail para 
sp@unidospelavacina.org.
br .

matérias nas quais sou 
fonte. E é por isso a minha 
forte indignação.
Defendo a liberdade de o 
cidadão escolher se deseja 
vacinar-se ou não. Esse é 
um exemplo que demons-
tra o fato de que toda a po-
pulação – incluindo a im-
prensa, que também deve 
defender a ampla demo-
cracia – tem de ir contra 
esse projeto de lei nefasto 
e repugnante. A perda da 
liberdade começa assim e 
todos sabemos onde ter-
mina. Não podemos per-
mitir”, alerta Fakhoury.
Segundo o empresário, 
essa medida vai contra a 
constituição pois fere os 
direitos individuais. “Mais 
uma vez, estamos vendo 
legisladores rasgarem a 
constituição. Não pode-
mos deixar. Devemos, 
nós, o povo, dar um bas-
ta, de forma democrática, 
antes que vá para frente”, 
finaliza o empresário e in-
fluenciador político Otá-
vio Fakhoury.
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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. 

Estado vai liberar recurso
para compra de equipamento 

para o AME Taubaté

ESSE FOI UM DOS 
COMPROMISSOS DO 
VICE-GOVERNADOR 
RODRIGO GARCIA, 
ATENDENDO À SOLI-
CITAÇÃO DO DEPU-
TADO PADRE AFONSO 
LOBATO O vice-gover-
nador Rodrigo Garcia, em 
audiência com o deputa-
do estadual Padre Afon-
so Lobato, nesta quinta-
-feira, 22, no Palácio dos 
Bandeirantes, autorizou a 
liberação do recurso ne-
cessário – cerca de R$ 430 
mil – para a aquisição do 
equipamento necessário 
para o funcionamento do 
Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME) de 
Taubaté. Além disso, ele 
se comprometeu com o 
parlamentar, em apressar 
o funcionamento do am-
bulatório, tão logo seja 
possível o controle sobre a 
pandemia no Estado. Tam-
bém estiveram presentes 
na reunião, o secretário de 
Saúde de Taubaté, Mário 
Peloggia, a secretária de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Lúcia Perrela e 
o chefe da Casa Civil do 
Governo, Cauê Macris, 
além do deputado estadu-
al André do Prado. “Fala-
mos sobre a expectativa 

que o governo tem de fa-
zer a abertura do AME de 
Taubaté, que é um sonho 
acalentado pela sociedade 
não só para Taubaté, mas 
para toda a região”, dis-
se o vice-governador. Ele 
afirmou que a expectati-
va é de que a abertura do 
AME ocorra já nos pró-
ximos meses. Uma nova 
reunião, dessa vez na Casa 
Civil, deverá ser realizada 
na próxima terça-feira.
Padre Afonso falou ainda 
com o vice-governador, 
sobre a necessidade de agi-
lizar a assinatura do con-
trato para o atendimento 
de radioterapia aos pacien-
tes do Vale Histórico, no 
Hospital Frei Galvão, em 
Guaratinguetá. Há um ano 
a empresa vencedora da 
chamada pública aguarda 
por essa providência. Gar-
cia disse que vai verificar 
a situação junto à Secreta-
ria de Saúde do Estado e 
se empenhará para que o 
problema seja resolvido o 
mais rápido possível.
A necessidade de libera-
ção de recursos para leitos 
de UTI de Covid-19 na 
Santa Casa de Pindamo-
nhangaba, reivindicação 
encaminhada ao deputado 
por dez secretários da re-

gião de Taubaté, também 
foi apresentada ao vice-
-governador, que garantiu 
que os leitos que já estive-
rem prontos poderão ser 
assumidos pelo Estado.
“Foi uma reunião muito 
produtiva e já na próxima 
semana vamos dar os de-
vidos encaminhamentos 
para que tudo se concreti-
ze e dessa forma possamos 
amenizar todo o sofrimen-
to de nossa população, por 
conta da pandemia, mas 
também por conta da fal-
ta de atendimento a outras 
doenças que continuam 
ocorrendo”, afirmou Padre 
Afonso. EMPREGOS
A secretária de Desen-
volvimento Econômico 
de Taubaté, Lúcia Peze-
la, aproveitou o encontro 
para pedir ao vice-gover-
nador para que o Estado 
apoie o município, a fim 
de amenizar a perda de 
postos de trabalho, por 
conta do fechamento de 
indústrias como a LG e a 
Ford. Garcia colocou-se 
à disposição para fazer os 
encaminhamentos neces-
sários contornar a situação 
e compensar a perda com 
novos investimentos por 
meio do programa Investe 
São Paulo.
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Equipe de Turismo de
Pindamonhangaba visita
produção orgânica local

Governo de SP amplia
vacinação e inclui grupos com 

comorbidades; veja cronograma

A equipe da Secretaria de 
Cultura e Turismo da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba dá continuidade ao 
mapeamento dos atrativos 
turísticos da cidade. As 
visitas técnicas têm como 
objetivo o fomento e for-
talecimento do turismo 
visando uma retomada 
das atividades presenciais. 
Nesta semana, o secretário 
adjunto de Cultura e Tu-
rismo, Ricardo Flores, e o 
diretor de Turismo, Fabio 
Vieira visitaram dois espa-
ços de produção orgânica 
localizados na zona rural 
do município.
O primeiro local visita-
do foi o espaço Arbovale 
Agroflorestal, que trabalha 
com plantio agrícola orgâ-
nico e produção florestal. 
Na linha florestal, são pro-
duzidas mudas de euca-

Funcionários do Metrô e 
da CPTM também foram 
inclusos na campanha de 
vacinação
O governo de São Paulo 
anunciou nesta terça-feira, 
20, a antecipação da vaci-
nação contra a Covid-19 
para pessoas com síndro-
me de Down, pacientes 
transplantados imunossu-
primidos e pacientes re-
nais em diálise, entre 18 e 
59 anos, para o dia 10 de 
maio. A expectativa é que 
120 mil pessoas com essas 
comorbidades sejam imu-
nizadas.
Funcionários do Metrô e 
da CPTM também foram 
inclusos na campanha de 
vacinação. O início da 
imunização para esse gru-
po está previsto para o dia 

lipto para reflorestamento 
e plantio comercial, além 
de mudas nativas e exóti-
cas para reflorestamento, 
compensação ambiental 
ou outros plantios. Há mu-
das de eucalipto citriodora 
(eucalipto cheiroso), salig-
na e urophylla.
Já na área agrícola or-
gânica, há produção de 
tomates, morangos e co-
gumelos shimejis. O es-
paço conta com aproxi-
madamente 5.200 plantas 
de tomate sweet grape, 9 
mil mudas de morango e 
1.800 sacolas de substrato 
com produção de cogume-
los shimejis. A Arbovale 
faz o cultivo protegido 
em estufas e toda a produ-
ção é orgânica certificada 
pela Ecocert. O espaço 
está localizado na Estra-
da Municipal Assis Neto, 

11 de maio.
Inicialmente, serão vaci-
nados todos os operado-
res de trem, independente 
da idade. Logo após, será 
a vez dos funcionários do 
setor de operações, da área 
de manutenção, da segu-
rança, os trabalhadores da 
limpeza e da bilheteria. 
Esses, no entanto, preci-
sam ter ao menos 47 anos 
para estarem elegíveis.
Essa prioridade na vacina-
ção é uma reivindicação 
dos funcionários do Metrô 
e da CPTM que planeja-
vam, inclusive, fazer uma 
paralisação, caso o gover-
no não os incluíssem nessa 
etapa de imunização. Os 
trabalhadores alegam que 
estão em contato direto 
com os usuários diaria-

2100, no bairro Piracuama 
e fica aberto das 7h30n às 
16h30.
O Sítio Cesta Querida foi 
o segundo local visitado 
pela equipe de Turismo. O 
espaço conta com grande 
variedade de hortaliças, 
legumes e frutas, tudo isso 
entre as montanhas em 
um visual maravilhoso. A 
equipe foi recebida pela 
proprietária Daniela Que-
rido, que contou um pou-
co da história do espaço 
e sua produção orgânica. 
Segundo a proprietária, a 
Cesta Querida oferece ser-
viço de entregas de cesta 
com os produtos, além de 
informações sobre  culti-
vo. 
O sítio fica localizado na 
Estrada Jesus Antônio de 
Miranda 300, no bairro 
Ribeirão Grande.

mente.
Motoristas e cobradores 
de ônibus começarão a 
ser vacinados no dia 18 de 
maio. O governo estima 
que 165 mil funcionários 
sejam imunizados.
A vacinação das 760 mil 
pessoas com 65 e 66 anos 
deve começar no dia 21 de 
abril. No dia 23 de abril, 
está previsto o início da 
imunização das 420 mil 
pessoas com 64 anos e no 
dia 29, deve começar a va-
cinação de mais 420 mil 
pessoas com 63 anos.
A população com 60,61 
e 62 anos pode começar 
a ser vacinada no dia 6 
maio. A expectativa é que 
1,4 milhão de pessoas nes-
sa faixa etária sejam imu-
nizadas.
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Kits de higiene são distribuídos 
pela CCR NovaDutra em Queluz

Poupatempo reabre a
partir de 24 de abril para

atendimentos presenciais

Nesta sexta-feira (23), a 
CCR NovaDutra, está dis-
tribuindo um kit higiene 
aos caminhoneiros que 
que passarem pelo posto 
de pesagem de veículos 
(PPV) de Queluz, locali-
zado no km 0 da pista sen-
tido Rio de Janeiro da via 
Dutra.
O kit é composto com álco-
ol em gel, máscara, sabo-
nete, saboneteira e flanela, 

Pelo portal, aplicativo e 
totens, são mais de 130 
opções disponíveis, sem 
sair de casa
A partir do próximo sá-
bado, 24, todas as unida-
des do Poupatempo serão 
reabertas para realização 
de serviços de forma pre-
sencial. A medida faz par-
te das iniciativas da Fase 
de Transição do Plano 
São Paulo e será adotada 
seguindo todos os proto-
colos sanitários, com ca-
pacidade reduzida de aten-
dimento e agendamento 
prévio de data e horário. 
A abertura da grade online 
para agendamento será no 
dia 23 de abril, sexta-feira.
Até lá, o programa man-
tém o recebimento e aná-
lise das solicitações de ca-
sos emergenciais, como a 
emissão de RG, por exem-
plo, recebidas pelo Fale 
Conosco, disponível no 
portal www.poupatempo.
sp.gov.br e aplicativo Pou-
patempo Digital.
Desde o início das fases 
Vermelha e Emergencial 
no Estado, em 6 de mar-
ço, o Poupatempo já con-
tabiliza cerca de 150 mil 
atendimentos via Fale Co-
nosco nas unidades, sendo 
aproximadamente 85 mil 
entregas de documentos e 
mais de 5 mil serviços de 
RG emergencial.
De acordo com o diretor 
da Prodesp – empresa de 
Tecnologia do Governo de 

sendo um ato de contribuir 
com a prevenção e contá-
gio da covid-19. A ação 
será realizada no formato 
“Drive-Truck” na passa-
gem pela pista de pesagem 
de veículos.
A iniciativa faz parte de 
uma série de outras ações 
de apoio ao motorista 
profissional que o Grupo 
CCR realiza desde o início 
a pandemia do novo coro-

São Paulo que administra 
o Poupatempo -, Murilo 
Macedo, os cuidados em 
prestar serviços de forma 
responsável e segura têm 
sido fundamentais para 
manter o funcionamento 
do programa neste período 
de pandemia.
“Mesmo com as unidades 
fechadas, o Poupatempo 
não parou de trabalhar, 
oferecendo atendimento 
de forma digital e, quando 
necessário, abrindo espaço 
para casos emergenciais, 
para garantir a saúde de 
todos os envolvidos no 
processo. Em um ano de 
pandemia, cerca de 75% 
dos serviços prestados fo-
ram de forma digital. Isso 
demonstra que as pessoas 
estão se adaptando cada 
vez mais e escolhendo o 
atendimento online, por se 
tratar de um meio simples 
e seguro”, afirma.
Pelas plataformas digitais, 
mais de 130 opções estão 
à disposição dos usuários 
com qualidade e eficiên-
cia. Entre as mais procu-
radas, estão renovação e 
a segunda via de CNH, li-
cenciamento e transferên-
cia de veículos, consulta 
de pontos na habilitação 
e também do IPVA, Ates-
tado de Antecedentes Cri-
minais e carteira de vaci-
nação contra a Covid-19, 
entre outros.
Entre os órgãos presen-
tes nos canais digitais do 

navírus no Brasil. Desde 
março do ano passado, a 
CCR NovaDutra já reali-
zou mais de 212 mil ações 
de apoio aos profissionais 
do volantes, com a entre-
ga de kits de alimentação, 
higiene, máscaras, con-
sulta e orientação médica, 
além da higienização das 
cabines dos caminhões, 
teleconsultas e entrega de 
flanelas.

Poupatempo, estão as se-
cretarias estaduais da Edu-
cação, Fazenda e Planeja-
mento, Desenvolvimento 
Econômico, Transportes 
Metropolitanos, Saúde e 
Comunicação, Detran.SP, 
Instituto de Identificação 
(IIRGD), Procon, CDHU, 
Sabesp, Cetesb, Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-
-SP), Procuradoria Geral 
do Estado (PGE-SP), Re-
ceita Federal, além de al-
gumas prefeituras.
Para quem tem dúvidas e 
busca por informações so-
bre como realizar os servi-
ços, o portal do Poupatem-
po oferece vídeos tutoriais 
e cartilhas orientativas, 
com o passo a passo das 
principais solicitações.
Ao todo, são 20 carti-
lhas digitais que podem 
ser acessadas no site ou 
baixadas gratuitamente e 
impressas para serem con-
sultadas quando o cidadão 
desejar. 
Já a série com 16 vídeos 
está disponível também no 
canal do Poupatempo no 
Youtube, pelo link www.
youtube.com/poupatem-
posp.
Para saber mais sobre as 
opções de atendimentos 
online é só acessar o portal 
www.poupatempo.sp.gov.
br ou baixar ao app Poupa-
tempo Digital. Em caso de 
dúvidas sobre os serviços, 
basta escrever para o canal 
Fale Conosco.

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E NEGOCIAÇÃO - Pregão Eletrô-
nico Nº 015/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Equipamentos de Informática, Eletrônicos e Eletrodomésticos 
– A Prefeitura Municipal de Potim informa a DESCLASSIFICAÇÃO da 
empresa ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA para o Item 017 
- Computador (Completo) Desktop Corporativo, pelo não atendimento 
aos requisitos solicitados no Termo de Referência do Edital. CONVO-
CA-SE a empresa habilitada que se encontra em segundo lugar no 
item 017 para negociação em 27/04/2021 às 14h00min, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. Potim, 23 de abril de 2021. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.


