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Legião da Boa Vontade promove 
a campanha SOS Calamidades

A Campanha SOS Calami da
des de enfretamento à Covid19 
promovida pela Legião da Boa 
Vontade (LBV), continua entre
gando cestas de alimentos não 
perecíveis e kits de higiene e de 
limpeza. Estão sendo beneficia
das pela iniciativa milhares de 
famílias em situação de vulnera
bilidade social e em risco alimen
tar, atendidas pela Instituição e 
também as amparadas por enti
dades parceiras da LBV em deze
nas de cidades brasileiras. 

As doações para a campa
nha podem ser feitas no site 
www.lbv.org.br ou por transfe
rência bancária via PIX, pelo 
email: pix@lbv.org.br. O resul
tado da campanha pode ser con
ferido no endereço @LBVBrasil 
no Instagram e no Facebook.
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Campanha SOS Calamidades de enfretamento à Covid-19

Centro de Informação à Pessoa com 
Deficiência agora tem versão on-line

O Centro de Informação à 
Pessoa com Deficiência, ação 
da Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Defi ciên
cia, que fica situado fisicamente 
dentro da Estação Tatuapé do 
Metrô de São Paulo, agora tem 
versão online e fica disponível 
para todas as pessoas com defi
ciência do Estado de São Paulo.

Pensando no bemestar da 
população e na prevenção e com
bate ao novo Coronavírus, a 
Secretaria transformou a ação 
para que seja mais conectada e 
digital, a fim de continuar pres
tando esse serviço às pessoas 
com deficiência de forma segura.

Pessoas interessadas em ti
rar dúvidas sobre o universo 
das pessoas com deficiência, be
nefícios ou informações gerais 
podem fazer isso pelo email  

faleconosco@cti.org.br ou por 
telefone (11) 35000070.

Além disso, outro desta
que do posto são as entregas 
de currículo de pessoas com 
deficiência para que sejam in
cluídas no cadastro do Polo de 

Empregabilidade Inclusivo. 
Para isso há duas formas de re
alizar essa entrega em versão 
online, pelo email do Centro 
ou por meio do site do Meu 
Emprego Inclusivo: http://www.
trabalhoinclusivo.sp.gov.br/
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Polo de Empregabilidade Inclusivo pelo site

Dia da Biblioteca é celebrado com 
a consolidação do espaço virtual

Com os desafios impostos 
pela pandemia, a Biblioteca de 
São Paulo (BSP) e a Biblioteca 
Parque VillaLobos (BVL) co
memoraram o dia da Biblioteca 
(9) de abril. Os espaços foram 
reinventados e, desde dezem
bro, somase ao ambiente físico 
a BSP Digital (site, Apple Store 
e Google Play) e a Tocalivros 
(site, Apple Store e Google Play) 
com um acervo de mais de 1.400 
títulos entre ebooks e audioli
vros. Para acessar esse serviço é 
necessário ser sócio das bibliote
cas, e os interessados podem fa
zer o cadastro online nos sites 
da BSP e BVL. 

Localizada na Zona Norte da 
capital paulista, no Parque da 
Juventude, a BSP tem 11 anos 
e a BVL, inserida no Parque 
VillaLobos, abriu suas portas 
em 2015. Estes espaços foram 
concebidos com foco no concei
to de Biblioteca Viva, que incen
tiva a leitura na formação dos ci
dadãos, e estão estruturados em 
três pilares: acervo físico e digi
tal, programação cultural, e ser
viços como o de assistência social, 
que oferece acolhimento e auxi
lia pessoas que vivem nas comu
nidades próximas. Além disso, 
as bibliotecas funcionam como 
laboratório de práticas da área 
de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, sediando permanen
temente cursos e eventos organi
zados pelo Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas (SisEB), vol
tados para a capacitação das equi
pes das bibliotecas públicas mu
nicipais, integrantes do sistema.

Com as atividades presen
ciais suspensas no mínimo até 
11 de abril, atendendo às me
didas de prorrogação da Fase 
Emergencial do Plano São 
Paulo, a BSP e a BVL não pa
raram e estão oferecendo uma 
série de opções online. São ofi
cinas, batepapos e atividades 
para públicos de todas as ida
des, como os Clubes de Leitura 
e o do Audiolivro e o progra
ma Segundas Intenções, de en
contros com escritores sobre 
suas obras e trajetórias na Li
teratura. Confira a programa
ção em http://www.bsp.org.br/ e 
http://www.bvl.org.br/.

Premiações

Por sua atuação, têm recebi
do reconhecimento público por 
meio de diversas premiações na
cionais e internacionais. 

A BSP esteve entre as fina
listas do International Ex  cellence 
Awards 2018, da Fei ra do Livro de 
Londres, na categoria Biblioteca 
do Ano. Além deste, recebeu o 
Prêmio IPL 2016 como Melhor 
Biblioteca do Ano, promovido 
pelo Instituto Prólivro, e o Prê
mio Ações Inclusivas 2013 da Se
cretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência.

A BVL também foi finalis
ta no International Excellence 
Awards, sendo considerada uma 
das três melhores bibliotecas do 
mundo em 2019. Em 2018, foi 
uma das cinco finalistas do Prê
mio Biblioteca Pública do Ano, 
promovido pela Federação Inter
nacional de Associações de Bi
bliotecas e Instituições (IFLA) e 
no mesmo ano recebeu a distinção 
de Honra ao Mérito no Prêmio 
IPL  Retratos da Leitura, reali
zado pelo Instituto PróLivro.
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O Dia da Biblioteca de abril foi comemorado no último dia 9 de abril

Ampliação da vacinação contra Covid-19 
para idosos de 65 a 67 anos em abril

Na última quartafeira (7), 
o governador João Doria anun
ciou a ampliação da campanha 
de vacinação contra Covid19 
para idosos com idade entre 65 
e 67 anos ainda em abril. O novo 
grupo totaliza 1,11 milhão de 
pessoas. O avanço da campanha 
depende da chegada das vacinas 
da Fiocruz ainda nesta semana 
para êxito no cronograma defi
nido pelo PEI (Plano Estadual 
de Imunização). O objetivo é 
iniciar a vacinação de pessoas 
de 67 anos (350 mil pessoas) no 
próximo dia 14. Uma semana 
depois, no dia 21, outras 760 mil 
pessoas com 65 e 66 anos pode
rão receber a primeira dose.

Nesta quarta, São Paulo ul
trapassou a marca de 7 milhões 
de doses já aplicadas na popu
lação do Estado. Às 12h45, o 
Vacinômetro marcou 7.026.192 
doses, somando 5.157.980 de pri
meira dose e 1.868.212 da segun
da, o que significa que mais de 
1,8 milhão de pessoas já estão 
com o esquema vacinal completo.

Os resultados incluem novos 
públicos integrados à campanha 
em abril: os idosos de 68 anos, 

desde o dia 2, além dos profis
sionais das forças de seguran
ça que atuam em São Paulo e 
começaram a ser vacinados na 
última segunda (5). Na segun
da (12), o cronograma incluiu 
os trabalhadores da Educação 
Básica de escolas públicas e pri
vadas a partir de 47 anos.

Todas as pessoas que inte
gram os públicos da campanha 

podem acessar o site Vacina Já 
(vacinaja.sp.gov.br) para confir
mar o précadastro. O preenchi
mento do formulário leva de um 
a três minutos e economiza até 
90% do tempo de atendimento 
nos postos de vacinação. O pré
cadastro não é obrigatório, mas 
facilita o trabalho dos profissio
nais da Saúde e beneficia a po
pulação atendida.
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Vacinação para idosos de 65 a 67 anos em abril

Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) inicia 
parcelamento de multas 

O Órgão da Secretaria de 
Logística e Transportes respon
sável pelas emissões de autua
ções nas rodovias estaduais pau
listas, o DER lançou a partir da 
última segundafeira (12) a op
ção de parcelamento para paga
mento de multas via cartão de 
crédito  em até 12 vezes. A me
dida tem o objetivo de facilitar a 
vida dos munícipes que têm dé
bitos pendentes, facilitando a 
regularização de seus veículos.

A ação é mais um passo da 
nova gestão do Departamento 
para modernizar os serviços 
prestados à população, com 
mais praticidade e comodidade.

A partir de agora, os usuá
rios autuados nas rodovias es
taduais poderão acessar o bo
tão “Parcelamento de Multas” 

disponível no site do órgão, o 
www.der.sp.gov.br, sendo dire
cionados para a página da em
presa responsável pelas tran
sações com os cartões, tudo de 
maneira segura.

O secretário João Octavia
no Machado Neto (Logística e 
Trans portes) lembra que, numa 
época de dificuldades econômi
cas devido à pandemia, que já 
dura 13 meses, a opção de par
celamento é importante sobre
tudo para aqueles que tiveram 
redução de renda. “Passamos 
a oferecer mais uma opção aos 
usuários”, disse o secretário.

Superintendente do DER, 
Paulo Tagliavini disse que a qui
tação dos débitos é importante, 
pois evita problemas para a re
gularização da documentação do 
veículo. “Em tempos de esforço 
coletivo para aumentar o dis
tanciamento social e diminuir 
a transmissão do Coronavírus, 

disponibilizamos esta opção 
pela internet”, afirmou.

Não poderão ser parceladas 
as multas inscritas em dívida 
ativa.

Sem atendimento 
presencial

Devido à pandemia e desde 
a decretação da Fase Vermelha 
em São Paulo, os atendimentos 
presenciais na sede do DER, na 
capital paulista, e nas diretorias 
regionais em todo o Estado de 
SP seguem suspensos.

Todos os serviços sobre mul
tas e recursos poderão ser rea
lizados pelo site do DER ou 
pelo app DER Online, disponí
vel para smartphones com siste
ma operacional Android ou IOS. 
Informações ou dúvidas pode
rão ser obtidas ou sanadas pelo 
email deronline@sp.gov.br ou 
pelo telefone (11) 33111718.

Postos do Poupatempo seguem fechados durante 
vigência da Fase Vermelha do Plano São Paulo

Com a reclassificação de todo 
o Estado para a Fase Vermelha 
do Plano São Paulo, a partir da 
última segundafeira (12), as 82 
unidades do Poupatempo con
tinuarão fechadas para aten
dimentos presenciais, sen
do permitida apenas a entrega 
de documentos e situações de 
emergência, desde que previa
mente analisadas e agendadas 
via Fale Conosco, disponível 
no portal www.poupatempo.sp.
gov.br e aplicativo Poupatempo 
Digital. 

Pelos canais eletrônicos, o 
programa oferece 130 opções de 
serviços online, que podem ser 
feitos de forma prática e rápida, 
sem sair de casa. Entre os mais 
solicitados, estão renovação e 
segunda via de CNH, licencia
mento e transferência de veícu
los, consulta de IPVA, Carteira 
de Trabalho e segurodesempre
go, por exemplo. 

Nos três primeiros meses 
deste ano, foram realizados 5,7 
milhões de atendimentos, dos 
quais 4,6 milhões através dos 
serviços eletrônicos pelo por
tal e app do Poupatempo. Só 
em março, foram 1,3 milhão de 
acessos remotos. 

De acordo com Murilo 
Macedo, diretor da Prodesp 
 empresa de Tecnologia do 
Governo de São Paulo que ad
ministra o Poupatempo , des
de o início da pandemia a 

administração estadual não me
diu esforços para ampliar e apri
morar os atendimentos online. 
“Hoje, a maioria dos órgãos que 
já estavam disponíveis nos pos
tos foram migrados para as pla
taformas digitais e novos servi
ços foram acrescentados. Tudo 
para garantir o acesso e aten
der as necessidades da popu
lação, com segurança e confor
to, na tela do computador e do 
celular”.

Entre os órgãos presentes nos 
canais digitais do Poupatempo, 

estão as secretarias: da Fazen
da e Planejamento, Educação, 
De senvolvimento Econômico, 
Trans portes Metropolitanos, 
Saú de, Detran.SP, Instituto de 
Iden tificação (IIRGD), Procon, 
CDHU, Sabesp, Cetesb, Tri bu
nal Regional Eleitoral (TRE
SP), Procuradoria Geral do Es
ta do (PGESP), Receita Federal, 
além de algumas prefeituras.

 
Cartilhas digitais 

Idealizadas para auxiliar e 
esclarecer as dúvidas mais fre
quentes dos cidadãos, as carti
lhas trazem informações sobre 
20 diferentes serviços oferecidos 
à população nos canais digitais 
do programa, incluindo a reno
vação da habilitação. 

O material está disponível 
para ser consultado e baixado no 
site www.poupatempo.sp.gov.br. 
Quem acessar terá orientações e 
o passo a passo sobre como bai
xar o app Poupatempo Digital, 
criar login nos canais digitais do 
Poupatempo, ter acesso a docu
mentos como: carteira de habili
tação, atestado de antecedentes 
criminais, licenciamento, trans
ferência de veículos, carteira de 
trabalho, título de eleitor, IPVA, 
segurodesemprego, além de ou
tros atendimentos relaciona
dos à Secretaria Estadual da 
Educação, nota fiscal paulista e 
Sabesp, por exemplo.
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Postos do Poupatempo seguem 
fechados na Fase Vermelha do 

Plano São Paulo


