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A Gazeta dos Municípios

Unifei está com
inscrições abertas

para pós-graduação

São Sebastião prorroga
pagamento de IPTU e ISS

Veados e quatis são flagrados 
no Parque das Neblinas

A Unifei (Universidade 
Federal de Itajubá) está 
com inscrições abertas 
para o processo seletivo de 
discentes para o curso de 
especialização lato sensu 
em “Tecnologias, Forma-
ção de Professores e So-
ciedade”, do sistema UAB 
(Universidade Aberta do 
Brasil), oferecido em par-
ceria com o polo de São 
José dos Campos.
As inscrições devem ser 
feitas pela internet, com 
taxa no valor de R$60, até 
o dia 1º de abril (quinta-
-feira). São 30 vagas para 
professores da Educação 
Básica e outros profissio-
nais que tenham formação 
em nível superior.
Entre os pré-requisitos 
estão: ter concluído curso 
de graduação reconhecido 
pelo MEC; ter conheci-
mentos básicos de infor-
mática como usuário da 
internet para realização de 
buscas, interação e comu-
nicação on-line, e dispor 
de conta de e-mail pessoal 

A Prefeitura de São Sebas-
tião divulgou nesta quarta-
-feira (24) o Decreto Mu-
nicipal n°8153/2021, que 
prorroga o prazo final para 
o pagamento das parcelas 
de IPTU e ISS, referente 

O Instituto Ecofuturo fez 
dois novos flagras, este 
ano, de animais na reserva. 
A organização é responsá-
vel pela gestão do Parque 
das Neblinas, não possui 
fins lucrativos e é mantida 
pela Suzano. Em um dos 
vídeos é possível assistir a 
uma fêmea de veado-catin-
gueiro (Mazama gouazou-
bira) passeando com seu 
filhote, e no outro há dois 
quatis (Nasua nasua) que 
escalavam uma árvore. Os 
registros foram realizados 
por meio de câmeras trap 
(armadilhas fotográficas), 
que ficam distribuídas em 
diversos pontos estratégi-
cos do Parque.
Além da Mata Atlântica, 
bioma em que a reserva 
está inserida, o veado-
-catingueiro também é 
encontrado no Pantanal, 
Cerrado, Pampas e Caa-
tinga. São animais de há-
bitos solitários e podem 
ter como seus predadores 
naturais a onça-pintada, 
a onça-parda e cachor-
ros-do-mato. Contudo, a 
principal ameaça à espécie 
é a caça ilegal. Já o Nasua 
nasua é o quati da América 
do Sul: um animal onívo-
ro, ou seja, que se alimenta 

desde o momento da ins-
crição no processo seleti-
vo.
O candidato deverá se ins-
crever no Sigaa (Sistema 
Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas) 
da Unifei e preencher com-
pletamente o seu cadastro 
no endereço eletrônico. 
O curso deverá ter iní-
cio a partir de 30 de abril 
e será a distância, pelo 
AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem) Moodle, 
podendo ser acessado na 
Internet a qualquer mo-
mento. Com carga horária 
de 360 horas, o curso tem 
período de realização de 
18 meses. Mais informa-
ções no edital. 
Universidades parceiras
O ensino a distância é re-
alizado por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura 
de São José dos Campos 
e a Universidade Aberta 
do Brasil para ampliar a 
oferta de vagas no ensino 
superior.
Os cursos de graduação e 

aos meses de abril, maio 
e junho foi prorrogado até 
o dia 30 de novembro de 
2021. As parcelas de ju-
lho a dezembro de 2021 
permanecem inalteradas, 
seguindo as datas de pa-

tanto de insetos como tam-
bém de frutas e, às vezes, 
também de pequenas aves. 
Ao contrário do veado, 
essa espécie prefere viver 
acompanhada de outros 
indivíduos. Seu focinho 
comprido permite con-
seguir comida com mais 
facilidade e seu olfato é 
o mais aguçado dos senti-
dos. Este animal costuma 
dormir em árvores, para 
se proteger de predado-
res. Em relação à ameaça, 
ambos são classificados 
como Pouco Preocupante 
(LC) na lista vermelha da 
IUCN.
As câmeras trap são um 
importante recurso para o 
registro e monitoramen-
to da biodiversidade no 
Parque e, também, para 
contribuir com ações de 
fiscalização da área. Elas 
são instaladas e manuse-
adas pela equipe de guar-
da-parques do Ecofuturo 
e são, ainda, importantes 
auxílios para pesquisas. 
Por meio dessas “armadi-
lhas” já foi possível flagrar 
diversos outros animais na 
reserva, como a onça-par-
da, o gambá-de-orelha-
-preta, o gato-mourisco, a 
anta, entre outros.

pós-graduação à distância 
são gratuitos e os certifi-
cados de conclusão são re-
conhecidos e têm a mesma 
validade do diploma de 
curso presencial superior 
tradicional.
As aulas são transmitidas 
via internet e por telecon-
ferências, sendo também 
programadas com as ativi-
dades presenciais obriga-
tórias no polo regional de 
educação à distância, loca-
lizado no Cefe, em Santa-
na (região norte).
A unidade da Universida-
de Aberta do Brasil ofere-
ce cursos na modalidade 
à distância das seguintes 
instituições de ensino: 
Universidade Federal de 
Ouro Preto, Universidade 
de São Carlos, Universi-
dade Federal de São Pau-
lo, Universidade Federal 
do ABC, Universidade 
Tecnológica Federal do 
Paraná, Universidade Fe-
deral de Itajubá, Fundação 
Oswaldo Cruz e Universi-
dade Estadual Paulista.

gamento já estabelecidas 
anteriormente. Com esse 
decreto, a Prefeitura visa 
reduzir os reflexos negati-
vos econômicos e sociais 
em decorrência da pande-
mia de Covid-19.

“Estes novos registros re-
forçam o impacto positivo 
do trabalho realizado pelo 
Instituto, em prol da res-
tauração e conservação da 
Mata Atlântica no Parque 
das Neblinas. Sabemos 
que a proteção da floresta 
nativa proporciona con-
dições necessárias para 
o abrigo e reprodução de 
diversas espécies da fau-
na”, afirma Paulo Groke, 
diretor superintendente do 
Ecofuturo.
Inaugurado em 2004, o 
Parque das Neblinas con-
serva 7 mil hectares de 
floresta em diversos está-
gios de regeneração, mais 
de 1.200 espécies da bio-
diversidade já registradas 
em estudos, incluindo três 
novas para a ciência e mais 
de 20 com algum grau de 
ameaça. A reserva desem-
penha, ainda, importante 
papel para a proteção dos 
recursos hídricos da bacia 
do rio Itatinga e do Alto 
Tietê, e funciona como 
zona de amortecimento 
para o maior remanescen-
te contínuo de Mata Atlân-
tica do País, o Parque Es-
tadual da Serra do Mar de 
São Paulo (PESM) e a Ser-
ra de Paranapiacaba.
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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.

Volkswagen anuncia
VP de Vendas e Marketing Brasil

e diretor de Pós-Vendas SAM

A Volkswagen do Brasil 
anuncia Roger Corassa 
como novo vice-presiden-
te de Vendas e Marketing 
da marca no Brasil. O 
executivo será responsá-
vel pelas estratégias de 
Vendas, Pós-Vendas, De-
senvolvimento da Rede 
e Marketing da empresa, 
que prepara para esse ano 
o lançamento do VW Taos, 
completando a ofensiva de 
SUVs no País.
Com sólida e reconhecida 
experiência na indústria 
automotiva, gerenciando 
áreas comerciais e finan-
ceiras de diferentes regi-
ões e em diversas posi-
ções, Roger atuou por 26 
anos na FCA Fiat Chrysler 
Automobiles, trabalhando 

com marcas como Fiat, 
Jeep, Chrysler, Dodge, 
RAM.
Ele iniciou sua carreira na 
empresa como técnico de 
controle de vendas, desen-
volvendo-se e tornando-se 
posteriormente diretor de 
operações comerciais, de 
2014 a 2018. Desde 2019 
atuava como vice-presi-
dente de Desenvolvimento 
de Rede para a América 
Latina da FCA. 
Graduado em Administra-
ção de Empresas, possui 
pós-graduação em Marke-
ting e especialização em 
gestão de redes de distri-
buição.
Novo diretor de Pós-Ven-
das
Sétimo Spini será o novo 
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EXPEDIENTE

diretor adjunto de Pós-
-Vendas da VW para a 
Região SAM (América do 
Sul, Central e Caribe), a 
partir de 01/04/2021, sen-
do transferido da Audi do 
Brasil. Com 26 anos de 
experiência profissional 
em empresas como BMW 
Group Brazil, Divisão de 
Carros da Volvo (Ford 
Motor Company), Chrys-
ler do Brasil e Fiat, Sétimo 
atuava desde 2013 como 
diretor de Pós-Vendas e de 
Logística da Audi do Bra-
sil.
Graduado em Engenharia 
Mecânica, possui pós-gra-
duações em Gestão Em-
presarial Avançada e em 
Engenharia Automobilís-
tica.
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Fundo Social de São José dos
Campos arrecada alimentos durante

vacinação contra Covid-19

Número de vacinados
supera o de

infectados em Taubaté

Colapso na Saúde – SP:
Centro de Contingência indica 

prorrogação de fase emergencial

Prefeitura de Pindamonhangaba e
Sabesp se unem para sanar mau cheiro 

em córrego do Village Paineiras

O Fundo Social de Soli-
dariedade de São José dos 
Campos, iniciou nesta se-
mana a campanha “Vacina 
salva vidas. Sua doação 
também.”, que ajuda a 
arrecadar alimentos junto 
aos postos de vacinação 
contra a covid-19.
Em cada local de vaci-
nação haverá uma caixa 
identificada para a doação. 
Todo alimento arrecadado 
será entregue às entidades 
sociais cadastradas pelo 
Fundo Social. A doação 
não é obrigatória, mas os 
alimentos não perecíveis 
irá ajudar a quem mais 
precisa nesse momento 
onde a generosidade é es-
sencial. Entre as entidades 
cadastradas estão aque-

Taubaté atingiu, na tarde 
de dessa última segun-
da-feira, 22, a marca de 
27.358 pessoas vacina-
das contra a Covid-19. O 
número supera os 22.129 
infectados desde o início 
da pandemia, em março 
de 2020. Até o momento, 
27.358 pessoas receberam 
a primeira dose da vacina, 
índice que corresponde a 
8,60% da população do 
município.
No total, as duas doses dos 
imunizantes foram aplica-
das em 9.535 pessoas, se-
guindo o espaço de tempo 

Taxa de ocupação de leitos 
de UTI, atualmente acima 
de 90% em todo o estado, 
precisa cair para 75% para 
relaxar restrições
O Centro de Contingência 
do Coronavírus do estado 
de São Paulo indicou a 
necessidade de prorrogar 
a fase emergencial do Pla-
no SP em todo o estado. 
A medida está em vigor 
desde o dia 15 de março e 
vale até o dia 30.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a SABESP es-
tão unidas para identificar 
e resolver um problema 
levantado pelos morado-
res do Village Paineiras: o 
despejo de material e mau 
cheiro no córrego que corta 
o condomínio. Em reunião 
realizada recentemente na 
Prefeitura, representantes 
do Executivo e da empre-
sa discutiram o problema e 
traçaram ações para sanar 
a questão. Segundo o sín-
dico responsável pelo con-
domínio, Ricardo Souza, o 
problema vem se agravan-
do há algum tempo e no 
trecho em que o córrego 
está a céu aberto é possí-
vel perceber a coloração 
diferenciada da água e o 
odor se acentua. Através 
da Secretaria de Governo 

las que cuidam de idosos, 
crianças e adolescentes, 
dependentes químicos, 
pessoas com deficiências, 
entre outras. Todas elas 
têm necessidade de ali-
mentos todos os dias.
Idosos com 71 anos com-
pletos ou mais vão come-
çar a receber a primeira 
dose da vacina contra a co-
vid-19 nesta quarta-feira 
(24). Excepcionalmente, 
neste dia, a vacinação será 
feita somente nas 4 unida-
des da Casa do Idoso, das 
8h às 17h e no drive-thru 
do Cefe, das 8h às 12h.
Nesta quinta (25) e sex-
ta-feira (26), a vacinação 
continua incluindo idosos 
com 69 e 70 anos ou mais 
também poderão receber 

entre as aplicações de uma 
dose e outra, recomenda-
das pelos laboratórios que 
produzem a Coronavac e a 
Oxford/AstraZeneca.
A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté dá con-
tinuidade a Campanha 
de Vacinação seguindo o 
cronograma do governo 
do Estado e pautando seu 
planejamento nas entregas 
de vacinas realizadas se-
manalmente.
No município são vacina-
dos com a primeira dose 
idosos de 72 a 74 anos 
que, já no primeiro dia de 

O endurecimento das re-
gras de combate à pan-
demia é uma resposta ao 
agravamento do número 
de casos, internações e 
mortes pela doença em 
todo o estado. Para que 
seja retomada a fase ver-
melha é necessário que 
caia o número de novos 
casos e internações. A taxa 
de ocupação dos leitos de 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) precisa chegar 

e Serviços Públicos, a Pre-
feitura realizou recente-
mente vistoria nos PVs da 
região dos bairros Cidade 
Jardim e Jardim Prince-
sa, de onde originam-se 
as galerias que desembo-
cam a água no córrego do 
condomínio. A suspeita é 
de que exista alguma ir-
regularidade na região da 
rua Wilson Pires César, 
pois a partir deste trecho 
é possível notar alteração 
na água. A SABESP está 
atuando em parceria com 
a Prefeitura para identifi-
car o problema, uma vez 
que, segundo a empresa 
informou, existem apenas 
duas edificações sem a li-
gação de esgoto na rede 
nesta região.  “Além dos 
transtornos causados aos 
moradores do condomí-

a 1º dose da coronavac. 
Nestes dois dias a vacina-
ção segue nas Casa do Ido-
so e será feita também nas 
40 Unidades Básicas, das 
8h às 17h. No drive-thru 
do Cefe (av. Olivo Gomes, 
100), das 8h às 12h.
Unidades das Casas do 
Idoso
Centro
Rua Euclides Miragaia, 
508, Centro
Sul
Avenida Andrômeda, 
2601, Bosque dos Euca-
liptos
Leste
Rua Cidade de Washing-
ton, 164, Vista Verde
Norte
Rua Carlos Belmiro dos 
Santos, 99, Santana

campanha compareceram 
aos postos de vacinação e 
já foram imunizadas 4.098 
pessoas dessa faixa etária. 
Além desses, idosos com 
mais de 77 anos, seguem 
sendo imunizados também 
com a aplicação da pri-
meira dose.
Profissionais de saúde e 
Idosos com mais de 80 
anos continuam recebendo 
a segunda dose e comple-
tando o ciclo de imuniza-
ção. No Brasil, mais de 12 
milhões já foram vacina-
dos ao menos com a pri-
meira dose da vacina.

a 75%. Atualmente, está 
em 91,9% no estado e de 
91,6% na Grande São Pau-
lo.
Nesta terça-feira, 23, no 
entanto, o estado registrou 
recorde de 1.021 óbitos 
nas últimas 24 horas. 
O número inclui dados 
acumulados do final de 
semana – a média foi de 
94 cadastros por dia entre 
domingo, 21, e segunda-
-feira, 22.

nio, nossa preocupação 
também é ambiental uma 
vez que a descarga desse 
tipo de efluente pode cau-
sar problemas para a co-
munidade e o ecossistema 
local”, afirmou a secretária 
de Meio Ambiente, Maria 
Eduarda San Martin.
Na última segunda-feira 
(22), a Prefeitura esteve 
no condomínio realizando 
um levantamento topo-
gráfico. “Temos também 
uma situação de tubula-
ção passando por proprie-
dade particular e estamos 
fazendo estudos para a 
correção e colocar seu 
trajeto por uma passagem 
de servidão”, finalizou o 
responsável pelo setor de 
Drenagem da Secretaria 
de Governo e Serviços Pú-
blicos, Nilton Eugênio.
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STF considera que Moro foi 
parcial nos processos de Lula

Placar pela imparcialidade 
do ex-juiz foi obtido por 3 
votos a 2
A Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) decidiu nesta ter-
ça-feira, 23, reconhecer 
a parcialidade do ex-juiz 
Sergio Moro na condução 
do processo envolvendo o 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva na Operação 
Lava Jato.
Com a medida, a conde-
nação do ex-presidente no 
caso do triplex do Guarujá 
será anulada. No dia 8 de 
março, uma decisão indi-
vidual do ministro Edson 
Fachin também anulou a 
condenação, mas não ha-
via reconhecido a suspei-
ção de Moro.
O placar pela imparciali-
dade do ex-juiz foi obtido 
por 3 votos a 2.
Na primeira sessão para 
julgamento do caso, os 
ministros Gilmar Mendes 
e Ricardo Lewandowski 
votaram a favor da suspei-
ção. 
O relator, Edson Fachin, 

votou contra o reconheci-
mento.
Na sessão desta terça-fei-
ra, 23, o ministro Nunes 
Marques votou contra o 
recurso da defesa de Lula, 
por entender que o habeas 
corpus não pode ser uti-
lizado para julgar a sus-
peição do ex-magistrado. 
Além disso, o ministro en-
tendeu que a suspeição de 
Moro não pode ser justifi-
cada com base em mensa-
gens interceptadas de for-
ma clandestina.
“São absolutamente ina-
ceitáveis tais provas. En-
tender de forma diversa 
seria uma forma transversa 
de legalizar a atividade ha-
cker no Brasil”, afirmou.
Em seguida, a ministra 
Cármen Lúcia proferiu o 
terceiro voto a favor do 
reconhecimento da suspei-
ção e entendeu que Moro 
atuou de forma parcial no 
caso. No entanto, a minis-
tra disse que o entendi-
mento não pode ser apli-
cado a outros casos.
Segundo Cármen Lúcia, 

“houve espetacularidade 
do caso” e quebra da im-
parcialidade no julgamen-
to.
No habeas corpus, os ad-
vogados sustentaram que 
Moro não poderia ter pro-
feridos as sentenças nos 
casos do triplex do Gua-
rujá por ter sido parcial no 
julgamento.
Os advogados citaram 
fatos ocorridos durante 
as investigações, como a 
condução coercitiva do 
ex-presidente, autorização 
de escutas no escritório 
dos advogados, supos-
ta atuação para impedir a 
soltura, entre outras.
Os profissionais também 
citaram as mensagens en-
tre procuradores da Lava 
Jato, que foram alvo de 
interceptação ilegal por 
hackers.
A partir da decisão, as de-
fesas de outros investiga-
dos também podem alegar 
a suspeição do ex-magis-
trado e as condenações de 
outros réus poderão ser 
anuladas.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
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do dia 07/04/2021; data da abertura de propostas: das 09h00min às 
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org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra 
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informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
403/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - A comissão de li-
citações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interes-
sados a abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
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EMEF BENEDITO L. THOMAZ, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelo-
pes: até as 09h45min do dia 09/04/2021. Abertura dos Envelopes: 
10h00min do dia 09/04/2021. Local da realização: Prédio da Prefeitu-
ra Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na 
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br.

A partir de abril professores e policiais 
serão vacinados em São Paulo

Ontem  (24), o Governo de 
São Paulo anunciou que a 
partir de abril professores 
e policiais civis e militares 
do estado serão vacinados 
contra a covid-19.
Segundo o governo, serão 
vacinados 180 mil profis-
sionais da área da seguran-
ça pública da ativa, de to-
das as forças. Isso engloba 
policiais militares e civis, 
bombeiros, policiais cien-
tíficos, agentes de segu-
rança e de escolta peniten-
ciária, além dos efetivos 
das guardas civis munici-
pais. Esta vacinação tem 
início no dia 5 de abril.
A partir do dia 12 de abril 
começa a vacinação dos 
350 mil profissionais da 
área da educação com ida-
de acima de 47 anos, que 
atuam em creche ao ensi-
no médio. Serão vacina-
dos professores, diretores, 
inspetores e outros profis-
sionais da educação. Para 
evitar fraudes, professores 

da rede privada terão que 
comprovar que fazem par-
te desse grupo prioritário 
de vacinação apresentan-
do seus dois últimos con-
tracheques.
As aulas presencias ha-
viam sido retomadas em 
São Paulo no início do mês 
de fevereiro, ainda em for-
ma de rodízio. Mas com 
o aumento dos casos e de 
internações por covid-19 
em todo o estado, as aulas 
presenciais voltaram a ser 
suspensas a partir do dia 
15 de março, quando foi 
decretado o início da fase 
emergencial. Por meio de 
nota à imprensa, a Asso-
ciação dos Delegados de 
Polícia do Estado de São 
Paulo (Adpesp) disse que 
a vacinação de policiais 
era um dos pleitos da as-
sociação. “Desde o fim do 
ano passado, a associação 
vem alertando diuturna-
mente sobre a situação ca-
ótica enfrentada pelos po-

liciais civis, que seguem 
exercendo suas funções, 
sem interrupção, desde o 
início da pandemia”, diz a 
nota. O Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo 
(Apeoesp), por meio de 
sua presidente, a deputada 
estadual Maria Izabel Aze-
vedo Noronha, também 
celebrou a medida nas re-
des sociais e destacou que 
essa era uma demanda dos 
professores do estado.
Para ser atendido mais 
rapidamente, o governo 
recomenda fazer o pré-
-cadastro no site Vacina 
Já, que diminui o tempo 
de espera no momento da 
vacinação. O pré-cadastro 
não é obrigatório, e os ci-
dadãos que não puderem 
preenchê-lo poderão se 
vacinar normalmente, in-
formando seus dados pre-
sencialmente no momento 
da vacinação.
Fonte: Agência Brasil


