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A Gazeta dos Municípios

Governo de SP inicia 3ª 
dose para idosos

no dia 6 de setembro

Combate contra incêndio 
em Campos do Jordão

já dura 3 dias

Bairro São Gonçalo tem a primeira
escola Cívico-Militar de Taubaté

Público-alvo no estado 
é estimado em 900 mil 
pessoas que receberam a 
segunda dose de qualquer 
vacina há 6 meses ou mais
O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-fei-
ra, 25, a ampliação da cam-
panha contra a COVID-19 
com a terceira dose da 
vacina para idosos com 
60 anos ou mais a partir 
do dia 6 de setembro. Ini-
cialmente, a medida deve 
atender 900 mil pessoas 
protegidas com a segun-
da aplicação de qualquer 
imunizante há pelo menos 
seis meses.
“Desde a semana passada, 
o Comitê Científico vem 
discutindo com a área da 
Saúde a proteção das pes-
soas com mais idade. Essa 
decisão foi finalizada hoje 
pela manhã para aumen-
tar a proteção das pessoas 
com mais de 60 anos”, dis-
se o Governador. “É uma 
importante decisão toma-
da pelo Governo do Esta-
do de São Paulo”, acres-
centou Doria.
A extensão da campanha 
foi avalizada pelo Comitê 
Científico de São Paulo. 
O objetivo principal é ga-
rantir proteção adicional à 
população mais vulnerá-
vel a variantes mais con-
tagiosas do coronavírus, 

Maior parte do fogo já foi 
controlado, mas existem 
focos em áreas de difícil 
acesso. Área atingida já 
equivale a 39 campos de 
futebol
Nesta quarta-feira, 25, o 
Corpo de Bombeiros con-
tinuou, de forma ininter-
rupta, a combater o incên-
dio de grandes proporções 
que atinge parte da vege-
tação natural do município 
de Campos do Jordão. Já 
são 3 dias de combate ao 
fogo. O incêndio, em sua 

A Prefeitura de Taubaté 
oficializou nesta segunda-
-feira, 23, a transição da 
EMEF Professor Lafayet-
te Rodrigues Pereira, no 
bairro São Gonçalo, em 
uma unidade modelo do 
Programa Nacional das 
Escolas Cívico-Militares 
(Pecim).
A unidade de ensino pas-
sou a adotar um conceito 
de gestão nas áreas educa-
cional, didático-pedagógi-
ca e administrativa, com 
a participação do corpo 
docente da escola e apoio 
dos militares, em oficinas 
ofertadas no contraturno 
das aulas regulares.
A escola foi escolhida, en-
tre as demais da rede mu-
nicipal, por estar situada 
em uma região de gran-
de vulnerabilidade social 
e que tem como meta a 
melhoria nos indicadores 
educacionais.
Em maio, deste ano, a 
equipe gestora da escola 
participou da capacita-
ção sobre a implantação, 
implementação e moni-
toramento da ECIM, com 
formações acerca de di-
retrizes, aspectos legais, 
projetos a serem desenvol-

como a delta. O Governo 
do Estado também pediu 
mais vacinas ao Ministério 
da Saúde para antecipar a 
segunda dose dos públicos 
restantes.
“Além de proteger a popu-
lação adulta com a cober-
tura de segunda dose, é im-
portante também aumentar 
a proteção dos grupos mais 
vulneráveis que têm maior 
chance de, eventualmente, 
ter um quadro mais grave, 
com uma dose adicional. 
Após seis meses, há evi-
dência de uma possível 
queda de proteção e isso 
se aplica a todos os imu-
nizantes”, afirmou Paulo 
Menezes, Coordenador do 
Comitê Científico.
De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Saúde, até 
esta quarta há 266 amos-
tras positivas da variante 
delta em todo o território 
paulista. A estratégia do 
Governo de São Paulo 
é assegurar que os índi-
ces epidemiológicos e de 
ocupação hospitalar con-
tinuem em queda e evitar 
a propagação de novas va-
riantes.
“O fato dela ter uma carac-
terística de disseminação 
muito maior que as cepas 
anteriores faz com que 
esse olhar de atenção e an-
tecipação se faça necessá-

maior parte, já foi contro-
lado, mas existem focos 
em áreas de difícil acesso, 
o que exigiu uma conjuga-
ção do combate terrestre 
com o aéreo por parte do 
Comando da Aviação da 
Polícia Militar.
No dia de hoje, a Operação 
Amantikir conta com 75 
homens, sendo 36 Bom-
beiros Militares, 12 Poli-
ciais Militares do Grupa-
mento Aéreo, sete agentes 
da Defesa Civil Munici-
pal, além de 20 voluntá-

vidos, integração entre ci-
vis e militares e a elabora-
ção dos marcos desejado, 
atual e estratégico. Houve 
a necessidade de adequa-
ção da infraestrutura da 
escola, uma vez que, uma 
das etapas de certificação 
abrange a implementação 
do modelo e o cumprimen-
to de requisitos educacio-
nais, didático-pedagógico 
e administrativos.
Em 2021, a escola aten-
de 471 alunos de 6 a 14 
anos, dos Ensinos Funda-
mental I (253) e II (195), 
EJA – Educação de Jovens 
e Adultos (23), além de 
ofertar aulas em período 
Integral (217). A unidade 
escolar conta também com 
aulas de reforço e ativida-
des com professor especia-
lista (28). A prioridade no 
atendimento é direcionada 
a alunos que já estão ma-
triculados na unidade do 
São Gonçalo e para a po-
pulação que reside próxi-
ma a escola.
O objetivo do Programa 
das Escolas Cívico-Mi-
litares é combater as de-
sigualdades de oportuni-
dade, promovendo uma 
formação humana e cívica 

rio”, destacou o Secretário 
da Saúde Jean Gorinch-
teyn.
A Secretaria da Saúde tam-
bém já preparou uma nova 
carteira de vacinação para 
os idosos que vão receber 
a terceira dose a partir de 
setembro. Não haverá ne-
cessidade de novo cadas-
tro no Vacina Já (www.
vacinaja.sp.gov.br) para 
a dose adicional, bastan-
do comparecer a qualquer 
posto de vacinação com o 
comprovante do esquema 
de imunização completo 
há seis meses.
Vacinômetro
Até as 13h35 desta quar-
ta-feira, 25, o Vacinôme-
tro apontava 74,49% da 
população paulista prote-
gida com ao menos uma 
dose contra a COVID-19, 
o equivalente a pouco 
mais de 33,34 milhões de 
pessoas. Em relação à po-
pulação adulta, São Pau-
lo já vacinou 97,53% dos 
habitantes com 18 anos ou 
mais com pelo menos uma 
aplicação. O esquema va-
cinal completo de duas do-
ses ou aplicação única da 
Janssen alcançou 34,08% 
da população. Desde o 
último dia 18, a imuniza-
ção em São Paulo também 
passou a atender jovens a 
partir de 12 anos de idade.

rios do Parque Amantikir. 
São 12 viaturas do Corpo 
de Bombeiros, duas aero-
naves Águia e três trato-
res empenhados nas ações 
para preservar o parque.
De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, a área atin-
gida até o momento é de 
280.000m2, equivalente a 
aproximadamente 39 cam-
pos de futebol. O incêndio 
teve início na noite do últi-
mo domingo, 25, nas mar-
gens da Rodovia Floriano 
Rodrigues Pinheiro.

a partir de uma educação 
de qualidade, aprimoran-
do o aluno em sua forma-
ção ética, valorizando suas 
competências e habilida-
des estimulando sua capa-
cidade de transformação 
da realidade no ambiente 
em que está inserido.
A abertura desta unidade 
de educação fundamental, 
nomeada EMEF Lafayette 
Rodrigues Pereira Cívico-
-Militar, é parte da inicia-
tiva do Programa Nacional 
das Escolas Cívico-Milita-
res, ministrado pelo Go-
verno Federal, que busca 
implementar uma gestão 
pedagógica e administra-
tiva realizada pela equipe 
docente das escolas muni-
cipais, juntamente com o 
apoio e serviço dos profis-
sionais militares.
O deputado federal, Coro-
nel Tadeu (PSL-SP), par-
ticipou da entrega da pri-
meira ECIM em Taubaté, 
e comemorou: “Os alunos 
agora vão participar de 
aulas sobre disciplina, pa-
triotismo, cantarão os nos-
sos hinos, aprenderão so-
bre conduta ética e moral, 
civismo… É um momento 
muito importante!
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Paulo Skaf visita Vale do Paraíba 
dias 26 e 27 de agosto

Haverá inauguração de es-
colas e assinatura de con-
vênios do Programa Atleta 
do Futuro com municípios 
da região, o que beneficia-
rá mais de 12.000 crianças 
e jovens com a prática de 
diversas modalidades es-
portivas.
Nos dias 26 e 27 de agos-
to (quinta e sexta-feira) o 
presidente da Fiesp, Ciesp, 
Sesi-SP e Senai-SP, Paulo 
Skaf, visitará vários muni-
cípios do Vale do Paraíba, 
onde haverá compromis-
sos relacionados ao Sesi-
-SP e ao Senai-SP.
Na quinta-feira, 26, a 
agenda começa em Jaca-
reí, às 9h, com a inaugura-
ção das novas instalações 
da Escola Senai Luiz Si-
mon (R. Antônio Fogaça 
de Almeida, 355), onde 
foram investidos mais de 
R$ 80 milhões. A nova 
unidade do Senai-SP em 
Jacareí tem 12 mil metros 
quadrados de área constru-
ída, em terreno com cerca 
de 29 mil metros quadra-
dos. Tradicionalmente, as 
seguintes áreas tecnológi-
cas são: Automação Indus-
trial, Eletroeletrônica, Me-
talmecânica, Química e 
Saúde e Segurança no Tra-
balho. Com a expansão, 
cursos das áreas de Auto-
mobilística, Alimentos e 
Têxtil também deverão ser 
ofertados. A escola atual-
mente possui 31 laborató-
rios, 11 oficinas e 17 salas 
de aulas. E no primeiro se-
mestre de 2021 foram re-
alizadas 4.733 matrículas 
nas modalidades de ensino 
profissionalizante dispo-
níveis. Durante o evento 
haverá a formalização do 
convênio de formação es-
portiva do Programa Sesi 
Atleta do Futuro com o 
município de Jacareí, que 
beneficiará 1.210 crianças 
e jovens com a prática de 
futsal, natação, polo aquá-
tico e basquete.
São José dos Campos
Depois, às 11h, Skaf vai 
para São José dos Cam-
pos, onde participa da 

apresentação da camerata 
com o tenor Jean William, 
sob a regência do maes-
tro João Carlos Martins, 
no Teatro do Sesi-SP (Av. 
Cidade Jardim, 4389). Du-
rante o evento serão assi-
nados convênios do Atleta 
do Futuro com dois muni-
cípios. Para São José dos 
Campos são 1.530 vagas 
para a prática de basque-
te, futebol, futsal, hande-
bol, vôlei, judô, ginástica 
rítmica, multidesportivo, 
e natação. O convênio 
também será formalizado 
com o município de Santa 
Branca, sendo 220 vagas 
para handebol, futsal e na-
tação.
Caçapava
Em Caçapava, às 14h30, 
Paulo Skaf inaugura a 
nova escola do Sesi-SP 
(Avenida Monsenhor The-
odomiro Lobo, 300), onde 
também assinará o Atleta 
do Futuro com a Prefeitura 
Municipal. A parceria pre-
vê o atendimento de 300 
crianças e jovens na mo-
dalidade futsal.
Com investimento de R$ 
22,5 milhões, a nova es-
cola de Caçapava tem 846 
alunos nos ensinos Funda-
mental e Médio, que agora 
contam com moderna es-
trutura onde podem rece-
ber educação de qualida-
de, com 20 salas de aulas, 
Laboratórios de Química, 
de Ciência e Tecnologia, 
de Informática, Espaço 
Maker, Sala Multidisci-
plinar, Biblioteca, Horta 
Educacional e Quadra Po-
liesportiva Coberta.
Taubaté
À tarde, às 16h30, a agen-
da será em Taubaté. Skaf 
visitará o Centro de Ativi-
dades Sesi Luiz Dumont 
Villares (R. Voluntário Be-
nedito Sérgio, 710), onde 
assinará mais convênios 
do Programa Sesi Atleta 
do Futuro com diversas 
prefeituras, beneficiando 
milhares de crianças e jo-
vens, conforme segue:
Na sexta-feira, 27, Skaf 
começa o dia em Cruzeiro, 

às 8h30, com a reinaugu-
ração do Centro de Ativi-
dades Sesi Octávio Men-
des Filho (R. Durvalino de 
Castro, 501), onde foram 
reformados o Balneário, 
que agora conta com duas 
novas piscinas (lazer e 
esportiva), os vestiários, 
quiosques e a comedoria. 
O local também ganhou 
nova academia, equipada 
com modernos aparelhos 
e salas especiais para a 
prática de várias modali-
dades, como: SESI Cross, 
judô, fitness e dança. Hou-
ve a revitalização da qua-
dra de tênis e parquinho 
para recreação infantil. O 
investimento realizado foi 
de R$ 200 mil. Dentro do 
Centro de Atividades fun-
ciona a escola do Sesi, que 
tem 677 alunos nos ensi-
nos Fundamental e Médio.
Como nos compromissos 
anteriores, Skaf formali-
zará mais convênios do 
Atleta do Futuro com pre-
feituras da região. Confira 
os municípios:
Lorena
Em Lorena, às 10h30, Skaf 
inaugura a nova escola do 
Sesi-SP no município (Av. 
Epitácio Santiago, 1000). 
Com investimento de R$ 
22,3 milhões, a nova uni-
dade atende quase 450 
alunos, sendo 348 no En-
sino Fundamental e 98 no 
Ensino Médio. A estrutura 
tem 10 salas de aula e ou-
tros espaços pedagógicos, 
que incluem: laboratório 
de Física e Química, Ci-
ência e Tecnologia, Infor-
mática Educacional, sala 
multidisciplinar e bibliote-
ca com acervo atualizado. 
A escola ainda conta com 
o Espaço Maker, moderno 
ambiente onde os alunos 
são incentivados a traba-
lhar na execução de proje-
tos educacionais diversos, 
e uma quadra poliesporti-
va.
Durante o evento, Skaf 
assinará convênios do 
Programa Sesi Atleta do 
Futuro com municípios da 
região:
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Aviso de Fracasso de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim/
SP torna público que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
035/2021, realizada no dia 18/08/2021, às 14h00min, que objetiva o 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de 
Alvenaria II, foi declarada FRACASSADA. As razões que motivaram 
a decisão encontram-se a disposição dos interessados no Departa-
mento de Compras e Licitação. Bruno C. F. Abreu - Pregoeiro.

Aviso de Fracasso de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim/
SP torna público que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
039/2021, realizada no dia 24/08/2021, às 09h00min, que objetiva o 
Aquisição de Materiais do Programa Brasil Carinhoso, foi declarada 
FRACASSADA. As razões que motivaram a decisão encontram-se a 
disposição dos interessados no Departamento de Compras e Licita-
ção. Bruno C. F. Abreu - Pregoeiro.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 11/2021 
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concur-
so Público 01/2019 - CARGOS:  MONITOR DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGENTE DE APOIO ESCOLAR 
- A relação de classificados na integra e demais informações estão 
disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.
sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também convocados por 
correspondência conforme o disposto no item 10.15 do Edital. Potim, 
26 de agosto de 2021.  Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Mu-
nicipal



página 4 A GAzetA dos Municípios 26 de Agosto de 2021

Taubaté vacina jovens de 
17 anos sem comorbidades 

nesta quarta-feira, 25

Governo lança projeto 
Casa da Mulher em SP para 
acolhimento e capacitação

A Prefeitura de Taubaté 
segue a vacinação e nes-
ta quarta-feira, 25, vacina 
com a 1ª dose jovens de 
17 anos sem comorbida-
des além de continuar a 
aplicação do imunizante, 
contra a Covid, em ado-
lescentes de 12 a 17 anos 
de idade com deficiência, 
comorbidade, gestante e 
puérperas.
As Comorbidades são 
as classificadas na Tabe-
la criada pelo Governo 
do Estado que relaciona 
aquelas incluídas como 
prioritárias para a vacina-
ção. Também haverá apli-
cação da 2ª dose da vacina 
AstraZeneca e Coronavac.
Os adolescentes deverão 
apresentar no posto de va-
cinação, RG, CPF e o car-
tão SIM (Sistema Infor-
matizado Municipal) ou 
comprovante de residên-
cia em Taubaté no próprio 
nome, ou no nome do pai 
ou da mãe, além de uma 
cópia do documento mé-
dico que comprove a co-
morbidade. As gestantes 
deverão apresentar tam-
bém o cartão do pré-natal 
e as puérperas apresentar 
a Declaração de Nascido 
Vivo – DNV ou Certidão 
de nascimento do bebê).
Caso o menor não esteja 

Cidadãs de todo estado 
poderão contar com servi-
ços de orientação jurídica 
e psicológica, além de ca-
pacitação profissional
O Governador João Doria 
realizou nesta segunda-
-feira, 23, o lançamento 
do projeto Casa da Mulher 
em SP, mais uma ação de-
senvolvida pela atual ges-
tão para apoio às políticas 
públicas de atendimento, 
proteção e acolhimento 
das mulheres em todo es-
tado. A iniciativa do Go-
verno de São Paulo prevê 
investimento total de R$ 
14,5 milhões em 20 uni-
dades regionais apenas na 
primeira fase. Os futuros 
equipamentos oferecerão 
serviços de acolhimento, 
inclusão e atendimento, 
com enfoque multiseto-
rial.
“A Casa da Mulher vai 
permitir o acolhimento, 
suporte jurídico e psicoló-
gico, qualificação e acessi-
bilidade. Serão 20 unida-
des no estado de São Paulo. 
Essa é a prova material do 
respeito do Governo de SP 
pelas mulheres”, destacou 
Doria. “Esse programa 
veio para ficar e se torna, a 
partir de agora, um exem-
plo para outros estados 
brasileiros e para o Brasil 
no tratamento da igualda-
de, proteção e direitos das 
mulheres”, completou.
O projeto da Casa da Mu-
lher em SP vai envolver um 
total de seis secretarias es-
taduais e o objetivo é ofe-
recer um espaço adequado 
para o desenvolvimento de 
políticas públicas com en-
foque regionalizado, que 
possa garantir acolhimen-
to a mulheres vítimas de 
discriminação e violência, 
além de promover enco-
rajamento e capacitação 
para geração de emprego 
e renda.
As ações serão desen-
volvidas pela Secretaria 
de Desenvolvimento Re-
gional em parceria com 
as pastas da Justiça e                                           
Cidadania, Desenvolvi-

na presença de 01 adulto 
responsável, a vacinação 
poderá ocorrer diante da 
apresentação de Termo de 
Assentimento, Disponível 
aqui, e no final da página, 
devidamente preenchido 
e assinado pelos pais e/
ou responsáveis legais, 
em acordo com o disposto 
no art.142 do Estatuto da 
Criança e do Adolescen-
te, o qual este Termo fica 
retido no serviço de saúde 
que procederá com a vaci-
nação.
O horário de vacinação 
permanece das 8h até às 
15h30 em todas as salas 
que estão participando da 
campanha.
A aplicação da 1ª dose 
para os adolescentes de 
17 anos SEM comorbi-
dades e para os jovens de 
12 a 17 anos com Defi-
ciência, Comorbidades, 
Gestantes e Puérperas será 
nas UBS Mais Aeroporto, 
Chácara Reunidas Brasil, 
Três Marias I, Mourisco, 
Gurilândia, nas ESF Jara-
guá, Novo Horizonte, Ana 
Rosa e nos Pamos Bonfim 
e Estiva. Para aqueles que 
deverão receber a 2ª dose 
do imunizante AstraZene-
ca os locais de vacinação 
são o drive thru na Aveni-
da do Povo e as ESF Santa 

mento Social, Desenvol-
vimento Econômico, Se-
gurança Pública, Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
e Saúde.
Os prédios da Casa da 
Mulher em SP serão ergui-
dos por meio de convênios 
a serem firmados entre 
a SDR e municípios das 
diversas regiões adminis-
trativas do estado. A prin-
cípio serão 20 unidades e 
ainda estão previstas ou-
tras 20 para a segunda fase 
do programa. Para receber 
o equipamento, as cidades 
devem obrigatoriamente 
possuir o Conselho Mu-
nicipal da Mulher consti-
tuído e fazer a adesão ao 
programa.
Cada uma das casas rece-
berá investimento de R$ 
725 mil e os projetos, de-
senvolvidos pela CDHU 
(Companhia de Desen-
volvimento Habitacional 
e Urbano), contarão com 
salão principal e palco 
destinados a conferências 
e cursos em geral, salas 
de atendimento, brinque-
doteca, área de gastrono-
mia, sanitários e depósito 
para manutenção e limpe-
za. Entre os serviços pre-
vistos estão atendimento 
psicológico, social e jurí-
dico, realizado por equipe 
multidisciplinar, além de 
ações de apoio ao empre-
endedorismo, trabalho e 
renda.
Capacitação e geração de 
renda
A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
vai disponibilizar 11 mil 
vagas (presenciais e vir-
tuais) do SP Tech Mulher 
para as cidadãs atendi-
das pelo projeto Casa da 
Mulher em SP. Por meio 
do programa, elas terão a 
oportunidade de participar 
de cursos gratuitos de for-
mação continuada na área 
de Tecnologia da Informa-
ção.
Além disso, a SDE tam-
bém vai promover, den-
tro das unidades, ações 
do programa Empreenda 

Isabel, Vila São José, Pla-
nalto, São Gonçalo e Água 
Quente.
Para aqueles que deverão 
receber a 2ª dose do imu-
nizante Coronavac os lo-
cais de vacinação são os 
Pamos Baronesa, Bosque 
da Saúde, São Pedro, Ci-
dade Jardim, São Carlos 
e as ESF Esplanada San-
ta Terezinha, Piratininga, 
Vila Marli e Continental.
A Prefeitura ressalta que é 
importante estar atendo a 
data de retorno agendada 
na carteira de vacinação 
e levar RG, CPF e o com-
provante do recebimento 
da 1ª dose da vacina con-
tra COVID-19, aplicada 
em Taubaté.
A vacinação também con-
tinua para as gestantes e 
puérperas adultas, com ou 
sem comorbidades, com a 
aplicação de 1ª e 2ª dose 
de Coronavac, nos Pa-
mos Baronesa e Bosque 
da Saúde e no Centro da 
Mulher que fica à Rua Be-
nedito Cursino dos Santos, 
202 – Centro.
É imprescindível a apre-
sentação da declaração 
de nascimento da criança 
para puérperas e carteira 
de acompanhamento e/ou 
pré-natal ou laudo médico 
para as grávidas.

Mulher, que incentiva a 
autonomia financeira pos-
sibilitando oferta de 26 
mil vagas de qualificação 
empreendedora, em par-
ceria com o Sebrae e a 
Aliança Empreendedora, 
disponibilização de R$ 50 
milhões em microcrédito 
em 2021 e outras ações 
para geração de renda. 
Com as iniciativas, a meta 
é atender 37 mil mulheres 
na Casa da Mulher nos 
próximos 12 meses.
As Justiceiras
O Governador João Doria 
também autorizou o termo 
de cooperação a ser firma-
do com o projeto “As Jus-
ticeiras”, para capacitação 
de servidoras municipais 
em cidades que receberão 
as unidades da Casa da 
Mulher.
A iniciativa do Instituto 
Justiça de Saia é uma rede 
on-line de atendimento 
voluntário e multidiscipli-
nar às mulheres vítimas de 
violência e disponibiliza 
orientação em cinco áreas 
de atuação: jurídica, psico-
lógica, socioassistencial, 
médica e rede de apoio e 
acolhimento. Criado em 
março de 2020, o projeto 
já atendeu aproximada-
mente 5,5 mil mulheres e 
conta com mais de 6 mil 
voluntárias justiceiras em 
todo o Brasil e em 19 pa-
íses.
Apoio às Mulheres
A Casa da Mulher em SP 
é mais uma ação do Go-
verno de SP para apoio ao 
público feminino no Es-
tado. Entre as principais 
políticas públicas realiza-
das nesta gestão estão a 
criação do aplicativo SOS 
Mulher, voltado a cidadãs 
com medida protetiva, e 
a ampliação das Delega-
cias de Defesa da Mulher 
(DDM) com funciona-
mento 24 horas. 
Outro importante avan-
ço foi o Programa Digni-
dade Íntima, que prevê a                    
distribuição gratuita de 
absorventes para estudan-
tes da rede estadual.


