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Inscrições abertas para a Prova
Pedestre de Aniversário de
Tremembé
A tradicional Prova Pedestre de Aniversário de Tremembé será realizada pela
Prefeitura no dia 28 de novembro, através da Secretaria de Esporte e Lazer,
com largada e chegada
na Praça Geraldo Costa
(Praça da Estação) e um
percurso de 5 km de volta
única, respeitando todos
os protocolos de segurança contra a COVID-19.
A 1ª etapa de inscrições é
exclusiva para moradores
de Tremembé e vai até o
dia 16/novembro, presencialmente na Secretaria de

Esporte e Lazer, situada
na Rua Antenor Vargas nº.
398, Jardim dos Eucaliptos
(QUADRA COBERTA),
mediante a doação de 1kg

de alimento não perecível,
comprovante de endereço e documento com foto.
Mais informações pelo telefone (12) 3672.2846.

Saiba como solicitar a
troca ou manutenção
das lâmpadas de led da
iluminação pública de
Tremembé

Você pode solicitar a manutenção da iluminação
pública pelo app CIDADE ILUMINADA. Outra
forma muito prática e gratuita é através do 0800276.5020 que também é
whatsapp. Todas as solitações referentes a manutenção da iluminação pública
devem ser feitas exclusivamente por estes canais
de atendimento.

Prefeitura de Taubaté divulga
cronograma semanal das ações
do novembro azul
Durante o mês de novembro, a Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Taubaté,
realiza a Campanha Novembro Azul, com ênfase
para detecção precoce do
Câncer de Próstata. Semanalmente as unidades de
saúde promovem ações de
cuidados ao público masculino e o cronograma será
divulgado pela Prefeitura.
A campanha deste ano,
com o tema “Homem: cuidar-se também faz parte!,
salienta que além da detecção precoce, também é
importante a prevenção e
os cuidados de saúde que
todos devem ter rotineiramente.
E com este enfoque, as unidades de saúde farão ações
como acolhimento de casos suspeitos, palestras sobre o tema e sobre preven-

ção, além do agendamento
de consultas médicas dos
casos suspeitos, solicitação de exames específicos e encaminhamento
aos especialistas quando
necessário. Os casos mais
graves terão prioridade.
Sempre respeitando as regras de distanciamento social e o uso de máscaras e
limpeza das mãos.
Durante esta semana, de
8 a 12 de novembro as
seguintes unidades estarão promovendo ações:
Pamo Baronesa e UBS
Mais Aeroporto (9/11),
ESF São Gonçalo (de 8 a
12/11), ESF Planalto (de 8
a 30/11), Pamo São João e
ESF São José (10/11), ESF
Santa Isabel e Pamos Santo
Antônio, Vila São Carlos
e Belém (11/11) e Pamo
Bonfim, UBS Gurilândia,

UBS Fazendinha e Chácaras Reunidas (12/11).
Em 2019 foram confirmados 24 casos novos casos
de câncer de próstata em
Taubaté.
E em 2020 foram registrados 31 casos confirmados
da doença. Com a pandemia da Covid-19, muitos
homens deixaram de procurar os serviços de saúde e a estimativa é de que
esse número possa aumentar nos próximos anos.
Apesar do mês da campanha ser novembro, todas
as unidades de Atenção
Básica estão sempre funcionando e aptas a colher
as necessidades da população. O importante é procurar os serviços quando necessário, tirar suas dúvidas
e adquirir hábitos de vida
saudável.

Empresa tarobá iniciou gestão da
rodoviária nova de Taubaté a nessa
última 4ª feira (10)

A Prefeitura de Taubaté dá
início a terceirização da
Administração da Rodoviária Nova. A partir desta
quarta-feira, dia 10 de novembro a empresa Tarobá,
vencedora do processo licitatório, ficará encarregada da realização da gestão
e implementação de diversas melhorias para o Terminal Rodoviário da cidade.O objetivo da Prefeitura
é garantir para a população
mais eficiência, segurança, infraestruta e qualida-

de nos serviços prestados
à população com a nova
empresa gestora.
Com contrato para atuação nos próximos 20 anos,
a empresa manterá o pagamento de 1% sobre as
receitas provenientes da
exploração comercial dos
espaços do Terminal Rodoviário, e realizará um
investimento de mais de
R$ 4,3 mi para revitalização, reformas e melhorias.
Nesta terça feira, algumas
destas melhorias ja tive-

ram início como a instalação de sistema de som
com alto falantes pelas
áreas de circulação de passageiros, obras estruturais,
além de treinamento com
funcionários para atuação
no terminal.
A Prefeitura realizará o
trabalho de fiscalização e
acompanhamento da série
de melhorias que deverão
ser implementadas gradualmente pela empresa Tarobá de acordo com o estabelecido em contrato.

Foi inaugurada na última
segunda-feira, 08 de novembro, a Biblioteca Infanto Juvenil Maria Cecília
Guisard Audrá, no Centro
Cultural Municipal.
Estiveram presentes na
cerimônia de inauguração
familiares a amigos da
senhora Maria Cecília e o
descerramento da placa foi
cercado de muita emoção.
A biblioteca conta com
exemplares de Monteiro

Lobato, Antoine de Saint-Exupéry, gibis da Turma
da Mônica e Walt Disney,
uma coleção da Folha de
São Paulo com biografias
de personalidades voltadas pra crianças e além
outros títulos diversos voltado ao público infanto juvenil. Para os adultos que
acompanham as crianças
na biblioteca, foram destacados livros da história da
cidade e personalidades.

Mais exemplares e títulos serão adquiridos para
compor a biblioteca. Interessados podem fazer
doações de livros infanto
juvenis em bom estado.
O Centro Cultural Municipal “Toninho Mendes fica
localizado na Praça Coronel Vitoriano, 01, no Centro de Taubaté. A biblioteca funciona de segunda a
sexta-feira, das 8h às 12h
e das 13h às 17h.

Biblioteca do
centro cultural de
Taubaté está aberta
ao público

A Gazeta dos Municípios

página 2

PEAD de Pinda cumpre
papel social e traz novos
horizontes na vida de
beneficiados

Executado pela Secretaria de Assistência Social
da Prefeitura de Pindamonhangaba, através da
Diretoria de Proteção Social Básica, o Programa
Emergencial de Auxílio
ao Desempregado (PEAD)
vem sendo transformando
a vida de muitos usuários
que participam do programa.
O programa visa atender
munícipes com bolsa auxílio, em estado de vulnerabilidade social, num
momento de desemprego,
com permanência de no
máximo dois anos. Os beneficiados participam também de diversas oficinas
do Programa Gestão de
Pessoas, com capacitação
para reciclar conhecimentos e preparar os bolsistas
para o mercado de trabalho.
“Muitos conseguem a recolocação
profissional
após passarem pelo programa. Para aqueles que
têm mais dificuldade, procuramos oferecer suporte
e informações para que
deixem o programa com
ações que possam gerar
renda”, afirmou a secretária de Assistência Social,
Ana Paula Miranda.
Atualmente o programa
atende 230 bolsistas que
participam atuando em
diversas repartições públicas, cumprindo uma carga
horária de 8 horas por dia
e 40h/semana, recebendo
bolsa auxílio de R$ 735,
cesta básica e vale transporte. Daiana Rafaele Moreira de Moura Leite é um
exemplo de aproveitamento dessa oportunidade. Casada, mãe de dois filhos e

moradora do Loteamento
Castolira, Daiana atuava
como atendente de uma
rede de fast food em Pinda.
Com a perda do emprego,
ela ficou três anos sem recolocação no mercado de
trabalho. Para complicar a
situação, seu marido também ficou desempregado,
num momento em que o
casal esperava o filho caçula.
“Foi aí que tive a ideia de ir
até uma unidade do CRAS
expor minha situação e fui
inscrita no PEAD, sendo
chamada em 2019 para
atuar na Farmácia Central”, explicou a bolsista.
Iniciou as atividades fazendo reposição no estoque de medicamentos
e logo conseguiu uma
oportunidade junto ao Setor Administrativo, onde
organizava arquivos, planilhas e conferia o estoque fixo. “Identifiquei-me
muito com minha nova
função e no ano passado
me inscrevi no curso de
auxiliar de farmácia, quando tive a oportunidade de
ampliar meus conhecimentos e passar a atender
na recepção, auxiliando
na dispensação”, contou
Daiana.
Após cumprir os dois anos
como bolsista do programa social, Daiana deixou
o PEAD mais qualificada e preparada, e logo foi
indicada para atuar numa
clínica médica, deixando o
programa com um emprego garantido.“Durante minha participação no PEAD
senti que me encontrei
nesse setor e por ver uma
nova oportunidade ingressei numa faculdade de

administração através da
UNOPAR e estarei finalizando neste segundo semestre o meu curso de administração”, relatou com
orgulho a ex-bolsista.
Capacitação
O trabalho de capacitação
junto aos beneficiários do
PEAD é coordenado pela
assistente social Cilene de
Oliveira Souza Agostinho.
Segundo ela, a maioria não
tem acesso ao mercado de
trabalho por falta de qualificação. “Por essa razão
o programa acredita no
potencial das pessoas que
enxergam uma oportunidade de crescimento. Nas
capacitações descobrimos
através de testes de personalidades e conseguimos
identificar o perfil pessoal
e para o mercado de trabalho”, afirmou Cilene.
Ela ressalta que embora
a perspectiva do programa é o social, as ações
do PEAD também focam
o preparo ao mercado de
trabalho. “Transmitimos
noções básicas como respeito ao horário de trabalho, importância do comprometimento, regras no
espaço de trabalho, dentre
outros tópicos e até mesmo
orientação para concurso
público”.Para a secretária
de Assistência Social, Ana
Paula Miranda, “o exemplo da Daiana Rafaele é
uma demonstração de que
uma política de assistência social bem estruturada
é capaz de transformar a
vida das pessoas, resgatar
a autoestima e reinserir
com sucesso as famílias
em condições de vulnerabilidade social”.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 17, Termo nº 7502
Faço saber que pretendem se casar WALDECIR AMORIM SOARES e JAMIRA TENORIO CAVALCANTE, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 12 de setembro de 1976, de estado civil divorciado, de profissão
pintor aeronáutico, residente e domiciliado na Rua Perimetral das Zírias, nº 30, Flor do Vale, Tremembé/SP, filho de
NEIDIR AMORIM SOARES, falecido em Pindamonhangaba/SP na data de 21 de abril de 1993 e de DARCI DAS
NEVES SOARES, falecida em Taubaté/SP. A habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 03 de março de
1975, de estado civil divorciada, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Perimetral das Zírias, nº 30, Flor
do Vale, Tremembé/SP, filha de ERALDO TENORIO CAVALCANTE, de 77 anos, natural de São LuÍs do Quitunde/
AL, nascido na data de 21 de abril de 1944 e de MARIA JOSÉ CORREIA, de 71 anos, natural de São Miguel dos
Campos/AL, nascida na data de 25 de julho de 1950, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para
a imprensa local desta cidade.

Comunicado à Praça – Publicação 01/03 –
Extravio de Talões de Notas Fiscais e Livros Modelos 51 e 56 e 57

A empresa SISTEMA TAUBATÉ GRÁFICA E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ 03.730.700/0001-20, sob o
número CCM 40.202/00, com sede à Rua Dr. Jorge Winter, nº 1004 vem por meio deste, comunicar o
EXTRAVIO de todos os talões de NOTA FISCAL de Prestação de Serviço, em papel, NFs de 0001 a 4.376
preenchidas e 4.377 até 4.750. em branco e também o extravio dos LIVROS FISCAIS Modelo 51, 56 e 57, e
as VIAS DE AUTORIZAÇÃO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS (AIDF).

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP,
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 278/2021 para Contratação
de Empresa para Levantamento Topográfico Georreferenciado pelo
valor total de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais) a empresa BASSANELLI & PELEGRINI LTDA, CNPJ: 16.805.597/000181, nos termos do Artigo 24, Inciso I, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 10
de novembro de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 16/2021
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais,
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concurso
Público 01/2019 - CARGOS: AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE
OPERACIONAL ENFERMEIRO - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETÁRIO DE ESCOLA - 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, 11 de Novembro de 2021. Erica Soler
Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

Dança circular volta a
acontecer no Bosque da
Princesa em
Pindamonhangaba
No último domingo de todos os meses, acontece a
Dança Circular de Pindamonhangaba, exceto em
dezembro, quando a dança
ocorre no penúltimo domingo do mês, devido às
festividades de fim de ano.
Segundo a diretora de Cultura de Pindamonhangaba, Rebeca Guaragna, “a
grande adesão que se vê
em Pinda, das pessoas às
Danças Circulares, passou
a se dar pela simplicidade

dos movimentos, que são
feitos em grupo e respeitam o espaço e o tempo de
cada um. Durante a dança
é perceptível a harmonização entre corpo, mente e
coração”, afirmou.
Muito mais que atividade física, ou grupo social,
a Dança Circular oferece sensação de bem-estar
pois “oferecem experiência de pertencimento, acolhimento, conexão consigo e com o grupo, alegria

e plenitude, desde a uma
pequena criança até a uma
pessoa de mais idade, da
melhor idade”, completa a
diretora.
Focalizado por Bebel Moraes e João Junqueira, a
dança se inicia às 10h, e
termina às 12h. Num clima muito descontraído e
acolhedor, o evento segue
os protocolos de combate
à COVID-19, com uso de
máscara e distanciamento
social.

Prefeitura de Taubaté
realiza capacitação para
pessoas em situação de
rua

A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
(SEDIS) da Prefeitura de
Taubaté, está realizando
uma capacitação para pessoas em situação de rua. As
aulas estão sendo acompanhadas pelos profissionais
do Centro de Referência
Especializado, mais conhecido como Centro Pop.
A ação visa capacitar essas pessoas em situação
de vulnerabilidade, para

o concurso público da
Prefeitura de Taubaté. As
inscrições para o concurso
estão abertas e as provas
serão aplicadas em janeiro
de 2022.
Durante a capacitação uma
orientadora social do Centro Pop está dando aulas
de reforço para os inscritos, todas as quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h.
As matérias estudadas serão as exigidas na descri-

ção do edital do concurso
público.
Por meio dessa iniciativa,
foram realizadas 27 inscrições para o concurso público até o final do mês de
outubro, sendo 13 pessoas
inscritas através do pedido
de isenção da taxa de inscrição e 14 inscrições que
serão pagas com a ajuda
de familiares.
*Informações da Prefeitura de Taubaté
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Poiesis de Taubaté abre
mais de 315 vagas para
oficinas culturais virtuais

A Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do
Estado de São Paulo, por
meio da Poiesis, lança a
programação do segundo bloco de atividades
dos meses novembro e
dezembro. Tudo ao vivo,
via Zoom e aberto a toda
a população. As inscrições
começam no dia 9 de novembro.
As oficinas serão realizadas ao vivo, por meio da
utilização de ferramentas
de reunião virtual (Zoom)
e atenderão público inscrito previamente, com emissão de certificado para
quem participar de pelo
menos 75% da oficina.
Caso o número de inscrições ultrapasse o número
de vagas, será formada
uma lista de espera. A confirmação de participação
e outras orientações serão
enviadas para o e-mail de
cada inscrito.
Oficinas Culturais é um
Programa da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo que atua na formação e
na vivência da população
no campo da cultura. O
Programa é administrado
pela Poiesis – Instituto de
Apoio à Cultura, à Língua
e à Literatura – e tem como
objetivo aproximar pessoas de diferentes camadas
sociais, faixas etárias e
com diferentes repertórios,
promovendo um importante espaço simbólico de
trocas de conhecimentos e
experiências artísticas.
Confira mais informações
das oficinas: OFICINA
DE ESCRITA CRIATIVA:
PRIMEIRAS PALAVRAS
Os participantes desta oficina serão introduzidos à
arte da escrita criativa por
meio de reflexões sobre
quais são as “primeiras
palavras” para o desenvolvimento da produção de
textos literários.
Coordenação: Renata Cirilo
Datas e Horários: 29 de
novembro, 1, 6 e 8 de dezembro – 18h às 20h
Vagas: 25
Inscrição: 9 a 23 de novembro
Seleção: Análise de ficha
de inscrição
Público-alvo: interessados
em geral acima de 16 anos
Plataforma: Zoom
Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/
zfL5z2jy21vcEKXx6
PALESTRA: O PAPEL
DO CURADOR EM UM
FESTIVAL DE CINEMA
A palestra tem como mote
preparar jovens para o
processo curatorial de um
festival e/ou mostra, abordando o ofício do curador, o recorte curatorial, a
igualdade de gênero e os
festivais no Brasil.
Coordenação:
Eduardo
Santana e Filippo Pitanga
Data e horário da atividade: 29 de novembro, 18h
às 21h
Público: interessados em
geral
Inscrição: 9 a 23 de no-

vembro
Seleção: primeiros inscritos
Vagas: 50
Plataforma: Zoom
Link de inscrição: https://
forms.gle/kzjJpEfiFrSacJBS6
OFICINA: DA COMMEDIA DELL’ARTE AO
“ABRASILEIRAMENTO” DE SUAS MÁSCARAS
Esta oficina é um estudo
compartilhado entre a experiência e a curiosidade
sobre máscaras e tipos cômicos, na criação de uma
comédia popular urbana.
Estudaremos, através das
máscaras de commedia
dell’arte, a origem destes
tipos italianos que atravessaram séculos e diversas
culturas no mundo, influenciando a formação e a
criação de atrizes e atores
até hoje.
Coordenação: Tiche Vianna
Data e horário: 2 de dezembro, 18h às 21h
Inscrição: 9 a 24 de novembro
Vagas: 60
Seleção: Primeiros inscritos
Público alvo: Aberto a todos os públicos a partir de
16 anos.
Plataforma: Zoom
Link de inscrição: https://
forms.gle/ocZQ49UK5Vvo2YzS7
HISTÓRIA SOCIAL DO
SAMBA PAULISTA
Nesta atividade o participante poderá desvelar os
princípios fundamentais
da história social do Samba
Paulista, permitindo que o
descubra e o compreenda,
ao construir uma narrativa
objetiva sobre a formação
histórica do gênero musical. Será possível aprender
conceitos básicos sobre as
origens étnicas dos batuques, conceito de samba
rural, origem do carnaval
paulistano, fenômeno do
pagode nas décadas de 80
e 90 e a organização social
das comunidades e terreiros do samba paulista.
Coordenação: Tadeu Kaçula
Data e horário: 7 de dezembro – 18h às 20h
Inscrição: 9 a 29 de novembro
Vagas: 30
Seleção: Primeiros inscritos
Público alvo: Aberto a todos os públicos a partir de
16 anos.
Plataforma: Zoom
Link de inscrição: https://
forms.gle/g6FPrucuD2AVW9ML9
O TEATRO E A SEMANA MODERNA
Esta atividade pretende
estabelecer uma discussão sobre o papel e a participação da arte teatral
no período da Semana de
Arte Moderna de 22. Os
encontros serão on-line e
propulsionados por provocações do coordenador,
levando em conta aspectos
como: a descentralização
do movimento, suas ori-

gens demográficas e socioeconômicas, bem como
o papel da mulher e da arte
popular.
Coordenação: Gerson Steves
Data e horário: 30 de novembro; 1, 2 e 3 de dezembro – das 14h às 16h
Inscrição: 9 a 24 de novembro
Vagas: 60
Seleção: Primeiros inscritos
Público alvo: Atividade
para iniciantes em artes
em geral ou interessados
em discutir e conhecer
melhor os processos que
conduziram à Semana de
22. Maiores de 16 anos.
Plataforma: Zoom
Link de inscrição: https://
forms.gle/LgpW5pcC2h3PyviS8
OFICINA: ARTE EM REVISTA
A proposta desta oficina é
convidar os participantes
a produzirem um zine-revista inspirado na revista
Klaxon*. A ideia é que os
participantes elaborem pequenos textos e imagens
a partir de conteúdos referentes às rupturas que
emergiram na semana de
arte moderna.
Coordenação:
Marisa
Szpigel e Alexandra Contocani – Coletivo Oquecabeaqui *
Data e horário da atividade:
Turma A – 10, 11 e 12 de
novembro – 14h às 16h
Turma B – 16, 17 e 18 de
novembro – 18h às 20h
40 vagas
Seleção: Análise da ficha
de inscrição
Público-alvo: Educadores
e interessados em geral
Materiais necessários: Papéis variados e materiais
riscantes (lápis, canetas,
etc.), tinta guache e pincéis.
Plataforma: Zoom
Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/
GYEco7zWqPHm3HXe8
GESTÃO
FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE
CONTAS NO PROAC
EDITAIS
O curso de Gestão financeira e prestação de contas
no Proac Editais foi criado
para artistas e produtores
culturais que já tiveram
alguma dificuldade na organização dos recursos em
seus projetos. Numa linguagem simples e objetiva
as pessoas participantes
vão aprender a planejar
seus gastos desde a elaboração do projeto até a prestação de contas.
Coordenação:
Amanda
Prado
Datas e horários:
Turma B: 22, 23, 24 e 25
de novembro – 18h às 20h
Turma C: 30 de novembro; 1, 2 e 3 de dezembro14h às 16h
Vagas: 50
Seleção: Análise da ficha
de inscrição
Público-alvo: artistas e
produtores culturais
Plataforma: Zoom
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Ocorrências de quedas de
árvores tem aumento no
atendimento pela defesa
civil de Taubaté

A Defesa Civil de Taubaté registrou aumento no
número de ocorrências
atendidas relacionadas a
quedas de árvores em outubro devido ao período
de chuvas e contabilizou
queda no número de atendimentos a queimadas em
comparação a setembro.
No mês de Outubro foram 2 casos de incêndio e
queimadas contra 23 casos
registrados em Setembro
atendidos pelas equipes da
Defesa Civil.
As duas ocorrências foram para combater fogo
no bairro barreiro em área
de bambuzal com risco a
três residências próximas
as chamas e um princípio
de incêndio em rede elétrica de um estabelecimento
comercial na área central
da cidade.
Com o aumento gradual
das chuvas o número de
atendimentos relacionados

a quedas de árvores aumentou de 2 casos registrados em setembro para
15 no mês de outubro e
cada vez mais exigem ação
rápida das equipes da Defesa Civil para liberação
da vias que ficam interditadas. Entre algumas localidades atendidas estão o
Parque Três Marias, Monte Belo, Estrada Emma
Gadioli no Quiririm, Vila
São Geraldo, Vila IAPI,
Distrito do Una e Parque
Aeroporto. Além dos trabalhos relacionados aos
problemas causados pelas chuvas a Defesa Civil
atendeu uma ocorrência
para auxiliar nos trabalhos
de isolamento da área e remoção de produto químico derramado na avenida
Francisco Barreto devido
a colisão entre um veiculo
e uma moto.
No trabalho de resgates a
Defesa Civil retirou das

ruas um filhote de cão
abandonado, que corria
risco de atropelamento e
poderia causar acidentes
de trânsito, resgataram um
cão ferido nas proximidades do MERCATAU, e outro que foi atropelado na
Avenida Osvaldo Cruz e
encaminharam para cuidados no Centro de Controle
de Zoonose – CCZ.
Animais Silvestres também são constantemente
flagrados no meio urbano
e fazem parte das ocorrências atendidas pela Defesa
Civil, na última semana
de outubro agentes resgataram um lagarto que foi
encontrado em uma concessionária próxima ao
Taubaté Shopping e solto
no Parque municipal Vale
do Itaim.
Para qualquer situação de
emergência a Defesa Civil
atende 24 horas pelo número 199.

Ação integrada entre
Assistência Social,
Gerdau e Instituto IA3
entrega ponchos a
pessoas em situação de
rua, em Pinda

Uma ação conjunta entre
a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura
de
Pindamonhangaba,
Instituto IA3 e a empresa
Gerdau distribuiu ponchos
para pessoas em situação
de rua no município. O feito ocorreu na noite de 4 de
novembro. As equipes se
reuniram na Praça Sete de
Setembro às 18 horas e se
deslocaram para os locais
públicos onde as pessoas
ficam. No total, foram distribuídos 9 ponchos.
A secretária de Assistência Social, Ana Paula
Miranda, destacou a importância da parceria entre os envolvidos. “Uma
parceria muito importante
entre Assistência Social,
Instituto IA3 e Gerdau
que levou um pouco de
atenção, carinho e cuidado
às pessoas em situação de

rua. A entidade IA3, assim
como outras do município, foram grandes parceiras durante a pandemia e
continuam nos auxiliando
a levar assistência e carinho para quem realmente
precisa”. Durante a distribuição dos ponchos houve
um momento de conversa
e troca de experiências
com as pessoas em situação de rua. O Coordenador de Projetos Sociais
do IA3, Guilherme de
Carvalho, explica que os
ponchos foram produzidos com reaproveitamento
de roupas. “A Gerdau tinha algumas roupas usadas para doação, então
convidou o Instituto IA3
para confecção de ponchos usando calças jeans e
bermudas. No total foram
confeccionados 9 ponchos
pelo instituto IA3. Com os

ponchos prontos, solicitamos apoio da Secretaria
de Assistência Social para
fazer a distribuição”, afirmou Guilherme.
“A ação reuniu sociedade
civil e poder público, levando à população em situação de rua afeto, dignidade, esperança, respeito e
solidariedade. Nosso trabalho e esforço devem ser
direcionados não só para
retirar as pessoas das ruas,
mas também para a melhoria das condições de quem
decide ficar. Muitos permanecem nas ruas porque
não conseguem ainda se
adaptar a uma convivência
com regras, mas isso é um
processo. A saída da rua é
um processo que deve ser
construído com eles”, finaliza a diretora de Proteção Social Especial, Vânia
Maria Miguel.

A Gazeta dos Municípios
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FESTE será virtual e terá
início na sexta-feira, 12
de novembro

A 43° edição do FESTE - Festival Nacional
de Teatro – tem início na
sexta-feira, dia 12 de novembro, com o espetáculo
convidado “O Livro das
Encantorias”, da Cia Banda da Vovó. A apresentação acontece às 20 horas.
Com a interrupção das atividades presenciais, por
conta da pandemia da Coronavírus, o 43º FESTE
será realizado no formato
virtual, com transmissão
de vídeos, e debates ao
vivo por meio do canal do
Youtube da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
O evento será realizado
de 12 a 21 de novembro
de 2021. Ao todo, serão 9
espetáculos adultos e 7 infantis. Todas as apresentações infantis acontecem às
15 horas e todas as adultas às 20 horas, exceto o
espetáculo do dia 21, que
será interativo e começa às
19h30. Programação - No
sábado (13), a primeira
apresentação será infantil
com o espetáculo “João,
O Alfaiate - Um herói inusitado", do Centro Teatral
e ETC e Tal. À noite o artista independente Jônata
Gonçalves apresenta o espetáculo “Amar é crime''.
O domingo (14), tem o
espetáculo infantil “Detrás
das nuvens”, da Constância Cia de Teatro e o adulto “Codinome Madame'',
do coletivo Nossa Companhia.
Abrindo a semana, na segunda-feira (15) tem a
apresentação infantil “No
coração da Lua”, do Grupo
Estação de Teatro e o adul-

to “Incomoda, incomoda,
incomoda...'', do grupo
PANC`s. Na terça-feira
(16) apenas apresentação
infantil “Miragens na Caixa”, do Grupo Teatro do
Improviso, e na quarta-feira (17) só apresentação
adulta com “Desajustada”,
da Cia Pé de Vento Teatro.
Na quinta-feira (18) tem
apresentação infantil “O
patinho Feio”, da Trupe
Investigativa Arroto Cênico e apresentação adulta
"Iauaretê'', da Companhia
Ir e Vir. Sexta-feira (19)
tem espetáculo Infantil
“Piragui”, da Cia Teatral
La Trapera e apresentação adulta “Caio do Céu”,
da Cia de Solos & Bem
Acompanhados. No sábado (20), se apresenta o
convidado Valdo Resende
(Kavantan) com a apresentação “Um Presente
para Ramiro”, às 15 horas,
e a apresentação adulta “O
que você realmente está fazendo é esperar o acidente
acontecer”, da Cia de Teatro Acidental. Espetáculo
interativo - Finalizando
o FESTE, no domingo
(21), a apresentação do
grupo convidado Satyros,
do SESC São Paulo, com
o espetáculo “Uma peça
para salvar o mundo”, a
partir das 19h30. Para o
espetáculo dos Satyros,
que é interativo, será necessário fazer inscrição
pelo portal do Sesc SP. A
inscrição deve ser feita entre o dia 15 de novembro,
com início às 10 horas, até
o dia 19, com término às
21 horas. No dia 20, será
enviada a confirmação e

o link de participação no
espetáculo. Trabalho em
conjunto - O Feste 2021
teve 73 espetáculos inscritos, sendo 13 selecionados
e mais três convidados,
num total de 16 espetáculos, representando 11 cidades e 6 estados. O secretário de Cultura e Turismo,
Alcemir Palma, agradece
o empenho de todos para
que o festival aconteça.
“É com muita alegria que,
apesar da pandemia, estaremos realizando o 43º
FESTE entre os dias 12 e
21 de novembro. A Prefeitura teve todo o cuidado
em dar continuidade a este
importante Festival, que
é um marco para a nossa
cidade. As apresentações
serão virtuais, e ao final de
cada espetáculo teremos
uma conversa com o grupo para tratar justamente
de como foi encarar esta
forma de apresentação e
encontrar soluções para a
manutenção das atividades
de cada grupo. Faço aqui
um agradecimento especial à comissão de seleção,
formada por Claudio Mendel, Jorge Vermelho e Simone Carleto, que tiveram
toda uma preocupação na
qualidade e diversidade
dos selecionados. Fica o
registro de toda a equipe
da Secretaria de Cultura e
Turismo da Prefeitura para
a realização deste Festival, bem como a parceria
com o SESC Taubaté que
prontamente se colocou à
disposição para compor a
programação”, finaliza o
secretário de Cultura e Turismo, Alcemir Palma.

Ubatuba lança Prêmio
Experiências Inovadoras
de Educação
Com o objetivo de premiar
as práticas pedagógicas
significativas que foram
elaboradas e realizadas
durante o ano de 2021, a
Secretaria de Educação de
Ubatuba promove o Prêmio Experiências Inovadoras de Educação.
Cada unidade escolar elegerá uma prática pedagógica por segmento, desde
que estejam alinhadas à
BNCC e ao Currículo Paulista, sejam elas remotas,
híbridas ou presenciais.
As inscrições acontecem

de 12 a 22 de novembro e
devem ser feitas por meio
de vídeo, pois o material
será disponibilizado no
site da Prefeitura para participação da comunidade.
Serão premiadas as duas
práticas mais votadas de
cada segmento: Educação
Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais), Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio, Sala
de Recursos e EJA. A escolha dos vencedores será
de acordo com o número
de votos recebidos no site.

A secretária da pasta, Fatinha Barros, explicou que a
iniciativa é uma forma de
reconhecimento às práticas pedagógicas que foram ressignificadas nesse
momento de pandemia.
“Instituímos o prêmio para
finalizar o ano enaltecendo
os professores. Precisamos começar a valorizar
e reconhecer o trabalho
deles por meio dessas práticas estabelecidas a partir
desse ano, mesmo que tenha sido atípico”, afirmou
Fatinha.
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Em Ilhabela, tradicional
corrida de canoa
caiçara resgata cultura
local e valoriza costumes
e tradições

O domingo (7/11) foi de
festa para a comunidade
caiçara de Ilhabela. Considerada uma das principais
manifestações culturais e
esportivas da cidade, a tradicional Corrida de Canoa
Caiçara “Seu Américo”
reuniu cerca de 200 pessoas, tornando-se ponto
de encontro para famílias
caiçaras e admiradores
desta tradição que se fortalece a cada ano. A largada
da prova foi na manhã do
domingo (7/11), em frente
ao Parque Fazenda Engenho D’Água, reunindo 56
canoístas das categorias
Típica (1, 2 e 3 Remos),
Regata (1, 2 e 3 remos) e
Feminino (2 Remos). A
chegada foi na Praia de
Santa Tereza, reduto de
caiçaras e bairro onde morava o conhecido pescador,
Américo Rafael de Souza,
conhecido como grande
incentivador das tradições
locais e homenageado da
corrida. Após a corrida, foi
a vez das crianças participarem da Prova de Incentivo, que agitou a Praia de
Santa Tereza, com as famílias locais na torcida pelos

22 pequenos participantes.
Outra novidade no evento
foi a participação de seis
índios pataxó, da Barra Uma – São Sebastião.
Promovida pela Prefeitura de Ilhabela por meio
da Secretaria de Esporte e
Lazer, o evento foi sucesso de público. “Trabalho
na Secretaria de Esportes,
Lazer e Recreação há mais
de 15 anos e este foi disparado o melhor evento de
canoa caiçara que a gente
já teve, tanto pelo número de público como pela
participação da população
em si. Sucesso total!”, declarou o coordenador de
Eventos e Esportes, Felipe
Nascimento, que faz parte
da organização da prova.
O prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci fez questão
de prestigiar a competição e comentou sobre a
importância da realização
de eventos como este para
manter viva a tradição
e costumes caiçaras. “É
emocionante ver a alegria
e entusiasmo de cada família aqui presente. Temos
investido e trabalhado no
resgate, valorização e fo-

mento da cultura caiçara
nos seus mais diversos
segmentos. Parabéns a todos que participaram e em
especial aos membros da
família Rafael de Souza,
que se empenham a cada
ano para manter viva esta
tradição do povo da nossa
cidade”. Confira o resultado da prova: Campeões da
categoria Típica Masculina Típica 01 Remo: Jango
(João de Oliveira)
Típica 02 Remos: Thiago
Souza / Reinaldo Leandro
Típica 03 Remos: Manoel
Carvalho / Ivan Salinas /
Eduardo Salinas
Campeões da categoria
Regata Masculina
Regata 01 Remo: João
Henrique
Regata 02 Remos: Ari
Carvalho / Paulo dos Reis
Regata 03 Remos: Luan
da Silva Pinho / Luciano
da Silva (Balaio)/ Anderson dos Santos.
Campeãs da categoria Feminina
Típica 02 Remos: Victória
/ Juana
Campeões da categoria Infantil
1º – Alice / Carol

Em Ilhabela mais de 82%
da população de Ilhabela
acima de 12 anos já completou o ciclo vacinal contra Covid-19. Foram aplicadas dentro da Campanha
“Milhares de braços contra
a Covid-19” 27.894 doses,
sendo 27.033 de 2ª dose e
861 de doses únicas.

Mais de 92% da população já recebeu pelo menos
a 1ª dose da vacina contra
Covid-19. Foram aplicadas 31.943 de 1ª dose na
cidade.
Neste momento estão sendo vacinados idosos acima
de 60 anos, profissionais
de Saúde e pacientes imu-

nossuprimidos (3ª dose ou
reforço) e pessoas acima
de 12 anos (1ª ou 2ª).
Os dados são divulgados
diariamente pelo Sistema VaciVida do Governo
do Estado de São Paulo e
Ilhabela é a 55ª cidade do
Estado em eficiência na
aplicação das vacinas.

Mais de 82% da
população de Ilhabela
acima de 12 anos já
completou ciclo vacinal
contra Covid-19

