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Filhote de tucano é resgatado pela 
gcm e defesa civil no centro de 

Taubaté

Fonseca na região Central 
de Taubaté.
No local a GCM realizou 
a proteção da ave, identi-
ficada ainda como filhote, 
e foi acionada a Defesa 
Civil. O pássaro caiu de 
uma altura de cerca de 10 
metros, apresentava visi-
velmente pequenos feri-
mentos e escoriações no 
bico. Agentes da Defesa 
Civil recolheram o filhote 
com os cuidados necessá-
rios e encaminharam para 
a Policia Ambiental, que 
levará a ave para o IBA-
MA na cidade de Lorena 

onde será avaliada e rece-
berá atendimento veteri-
nário. Essa espécie de Tu-
cano (Ramphastos toco) 
possui grande distribuição 
nas regiões Sudeste e Cen-
tro-Oeste. Vista com certa 
frequência nas cidades do 
Vale do Paraíba a ave pos-
sui grande bico alaranjado 
com uma mancha negra 
na ponta e sua plumagem 
é negra, exceto no peito e 
na base da cauda, que são 
brancos. Alimentam-se de 
frutas, insetos, ovos e po-
dem predar filhotes de ou-
tras aves.

Em ação conjunta a Guar-
da Municipal e a Defesa 
Civil resgataram na tarde 
desta terça-feira, 16 de 
novembro, um filhote de 
Tucano-toco que caiu do 
ninho que estava em uma 
árvore na área Central da 
Cidade.
Por volta das 15:00 horas 
da tarde, a Guarda Muni-
cipal recebeu um chama-
do para resgatar uma ave 
da espécie Tucanuçu ou 
Tucano-toco, que caiu do 
ninho feito em uma árvo-
re de Sibipiruna na Aveni-
da Marechal Deodoro da 

Feirão do automóvel mesa taubaté já 
arrecadou mais de 16 toneladas de 

alimentos

O Fundo Social também 
está recebendo brinquedos 
como forma de contribui-
ção para participar do Fei-
rão. Esta arrecadação faz 
parte da campanha “Natal 
Mesa Taubaté” que visa 
arrecadar brinquedos no-
vos que serão repassados 
para instituições parceiras 
do FUSSTA e que reali-
zam trabalhos com crian-
ças em situação de vulne-
rabilidade social.
Os interessados em par-
ticipar do Feirão de Au-
tomóveis no Mercado 
Atacadista de Taubaté 
(MERCATAU) poderão 
contribuir com a campa-
nha doando 1 kg de ali-
mento e um brinquedo 
novo que substituirão a 
taxa cobrada para partici-
par da exposição.
Os alimentos (arroz, fei-
jão e macarrão) também 
continuarão sendo acei-
tos. Para expor carros é 
necessário doar 2 kg de 

alimentos para o veícu-
lo ficar na área aberta e 3 
kg para a área coberta. Já 
os proprietários de motos 
devem contribuir com 1 
kg de alimento para parti-
cipar. Quem doar 1 kg de 
alimento e um brinquedo 
novo poderá expor o veí-
culo em qualquer área.
O Fundo Social de Solida-
riedade também disponi-
bilizará caixas em vários 
pontos de coleta para faci-
litar a participação da po-
pulação nesta Campanha.
A Campanha se estenderá 
até a primeira quinzena de 
dezembro e depois as do-
ações serão encaminhadas 
para as instituições faze-
rem o repasse dos brinque-
dos arrecadados.
O Feirão do Automóvel 
Mesa Taubaté acontece 
todos os domingos, das 8h 
às 12h, no Mercatau, que 
fica na Rua Professora Es-
colástica Maria de Jesus, 
100, Jardim Eulália.

O Feirão do Automóvel 
“Mesa Taubaté” arreca-
dou 699 kg de alimentos 
no último domingo, dia 14 
de novembro, que serão 
repassados para o Fundo 
Social de Solidariedade de 
Taubaté (FUSSTA) para o 
preparo das sopas que são 
distribuídas em seis bair-
ros da cidade pelo “Proje-
to Mesa Taubaté”.
Com a arrecadação deste 
domingo, o Feirão do Au-
tomóvel Mesa Taubaté ar-
recadou mais de 16 tone-
ladas de alimentos desde 
o início da ação. Ao todo 
participaram do Feirão 
deste domingo 343 veícu-
los, sendo 281 carros e 62 
motos. Foram arrecadados 
348 kg de arroz, 135 kg de 
feijão e 216 kg de macar-
rão. Todos os alimentos 
recebidos são encaminha-
dos para a Cozinha Piloto 
da Prefeitura, onde são 
preparadas 1.200 unidades 
de sopas.

Prefeitura de Taubaté 
promove reunião 

para uso do Teatro 
Metrópole em 2022

produtores artísticos, gru-
pos, escolas e interessados 
por datas disponíveis para 
uso do espaço destinado 
a apresentações das mais 
variadas expressões artís-
ticas. Também serão apre-
sentadas as regras para o 
uso das dependências do 

teatro, estabelecendo nor-
mas para sua utilização 
e a atualização no valor 
da taxa de uso. Para mais 
informações, os interes-
sados devem ligar para 
3624-8695 ou encaminhar 
e-mail para teatrometro-
pole@taubate.sp.gov.br.

A Prefeitura de Taubaté 
promove no dia 26 de no-
vembro, sexta-feira, às 9h, 
uma reunião de abertura de 
agenda para uso do Teatro 
Metrópole no ano de 2022. 
O encontro será no próprio 
teatro. O encontro visa 
atender as solicitações de 

Cerca de 500 pessoas vão 
participar da terceira eta-
pa do Circuito Corrida de 
Rua de Pindamonhangaba 
no domingo (21), no Par-
que da Cidade. As larga-
das serão livres, em 7 e 11 
horas, assim cada pessoa 
corre no horário que achar 
melhor e isso evita aglo-
merações. Os participan-
tes devem levar impresso 
o termo que receberam 
por e-mail ou no ato da 
inscrição para competir.
Durante a prova o Parque 
da Cidade estará fechado 
para visitantes.  O circui-

Circuito Corrida de Rua de 
Pindamonhangaba 

reunirá 500 competidores no Parque da 
Cidade no domingo (21)

to montado pela equipe 
da Semelp (Secretaria de 
Esportes e Lazer) da Pre-
feitura contará com tre-
chos pela pista do parque 
e áreas de estradas com 
pontos de aclive e alguns 
de declive – exigindo mui-
to dos competidores nos 
cerca de 5km de prova.
De acordo com o diretor 
de Esportes, José Mauro 
Tavares, o percurso da ter-
ceira etapa foi modificado 
em relação à última prova. 
“Queremos proporcionar 
uma competição técnica e 
prazerosa aos participan-

tes. Deste modo, faremos 
nesta terceira etapa um 
percurso novo. Queremos 
que o corredor se divirta 
e consiga fazer uma pro-
va com grau intermediário 
de exigência”, disse. Ele 
explicou que, dependendo 
das condições climáticas, 
pode haver novas altera-
ções. “O tempo tem cola-
borado nos últimos dias e 
podemos ter pista seca, no 
entanto isso pode mudar. 
Assim, vamos deixar para 
definir alguns pontos da 
pista na véspera”, comple-
tou. 
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EXPEDIENTE

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretária de 
Segurança esteve em visi-
ta na última quinta-feira, 
11 de novembro, no mu-
nicípio de Indaiatuba para 
conhecer os trabalhos que 
são realizados e desenvol-
vidos voltados para a área 
de Segurança Pública.
Participaram desta visi-
ta o Secretário e o Dire-
tor de Segurança Pública, 
Secretária de Educação 
e Vereadores da Câmara 
de Taubaté, que foram re-
cepcionados pelo Secretá-
rio Adjunto de Educação, 
pelo Supervisor do Centro 
de Operações e Inteligên-
cia – COI e pelo Presiden-
te da Câmara Municipal de 

Prefeitura de Taubaté conhece sistema 
de segurança do município de 

Indaiatuba
Indaiatuba.
Durante a visita foi possí-
vel conhecer o sistema de 
monitoramento integrado 
por vídeo e alarmes que 
possuem sensores forman-
do barreiras virtuais no pe-
rímetro em uma escola do 
município. Este sistema é 
replicado em todos os 94 
equipamentos da Secreta-
ria de Educação, Centro 
de Operações e Inteligên-
cia e na Central de Moni-
toramento de Alarmes da 
própria empresa que é res-
ponsável pelo sistema.
A utilização da tecnologia 
deste sistema mostra-se 
bastante eficiente na pre-
venção e pronta resposta 
dos poucos casos ocor-

ridos na cidade, além da 
atuação conjunta entre a 
Polícia Militar e a Guarda 
Civil Municipal que tem a 
maioria dos seus agentes 
atuando na área Operacio-
nal. Há no COI do muni-
cípio, setor de inteligência 
que fortalece as pesquisas 
e levantamento de dados 
estatísticos, estruturando 
relatórios que auxiliam 
nas situações de prisões e 
recuperação de veículos.
Com a visita, a Prefeitura 
estreita relacionamentos 
com o município de In-
daiatuba e traz boas práti-
cas e ideias que podem ser 
estudadas e aprimoradas, 
podendo agregar em futu-
ros projetos para Taubaté.

Prefeitura de Ilhabela divulga 
Processo Seletivo para contratação 

temporária de professores

As provas serão aplicadas 
no dia 19 de dezembro
A Prefeitura de Ilhabela 
divulgou nesta quarta-
-feira (17/11) o edital do 
Processo Seletivo 02/2021 
destinado a contratação 
em caráter temporário por 
um ano.
As inscrições devem ser 
realizadas via internet, no 
endereço eletrônico www.
nossorumo.org.br até o dia 
29 de novembro, às 23h59 
(horário de Brasília). O 
valor de cada inscrição é 
de R$ 65. O salário é de 
R$ 3.955,50 mensais com 
carga horária de 30 horas 
semanais, incluso HTP 
(individuais e coletivas) 
ou de R$26,37 hora/aula 
Carga Horária de até 40 
horas semanais, incluso 
HTP (individuais e coleti-
vas), dependendo da área 
de atuação.
Serão contratados docen-
tes para as seguintes áre-
as: professor de educação 
básica (educação infantil e 
ensino fundamental de 1º 
ao 5º ano (para ministrar 
aulas nas comunidades 
tradicionais); professor 

de educação básica – edu-
cação infantil (de 01 a 05 
anos de idade); professor 
de educação básica – en-
sino fundamental I (do 1º 
ao 5º ano; professor de 
educação básica (educa-
ção infantil e ensino fun-
damental de 1º ao 9º ano 
– educação especial);  pro-
fessor de educação básica 
(educação infantil e ensi-
no fundamental de 1º ao 9º 
ano – educação inclusiva 
audiocomunicação); pro-
fessor de arte (ensino fun-
damental de 1º ao 9º ano e 
suplência de 5ª a 8ª série); 
professor de ciências físi-
cas e biológicas (ensino 
fundamental 6º ao 9º ano e 
suplência de 5ª a 8ª série); 
professor de educação fí-
sica – (educação infantil, 
ensino fundamental de 
1º ao 9º ano e suplência 
de 5ª a 8ª série); profes-
sor de geografia – (ensino 
fundamental 6º ao 9º ano 
e suplência de 5ª a 8ª sé-
rie); professor de história 
– (ensino fundamental 6º 
ao 9º ano e suplência de 
5ª a 8ª série); professor de 
língua inglesa – (educação 

infantil, ensino fundamen-
tal 1º ao 9º ano e suplência 
de 5ª a 8ª série); professor 
de matemática – (ensino 
fundamental 6º ao 9º ano e 
suplência de 5ª a 8ª série); 
professor de língua portu-
guesa – (ensino fundamen-
tal 6º ao 9º ano e suplência 
de 5ª a 8ª série); professor 
de educação básica (ensi-
no fundamental de 6º ao 9º 
ano – para ministrar aulas 
nas comunidades tradicio-
nais;
As provas objetivas e dis-
cursivas serão aplicadas 
no dia 19 de dezembro, na 
cidade de Ilhabela.
O edital completo pode ser 
acessado no site da Prefei-
tura de Ilhabela https://
bit.ly/3Fnn0AZ ou no site 
www.nossorumo.org.br. 
Os candidatos aprovados, 
convocados para nomea-
ção e posse, serão subor-
dinados ao regime estatu-
tário, instituído pela Lei 
Municipal nº 1.326/2018 
e suas alterações e Lei Fe-
deral nº 9.394 de 20 de de-
zembro de 1996, que esta-
belece as diretrizes e bases 
da Educação Nacional.

mento, autonomia fiscal, 
capacidade de investir, 
investimento per capita, 
resultado fiscal e índice de 
transparência e aderência 
ao plano de contas.
O Prefeito de Ilhabela, To-
ninho Colucci, ficou mui-
to feliz com a premiação e 
segue confiante diante da 
etapa nacional. “Já saímos 
vitoriosos na primeira eta-
pa, um reconhecimento 
muito importante e prova 
da dedicação e respon-
sabilidade com o erário 
público, a transparência e 
principalmente a aplica-
ção correta dos recursos 
públicos da nossa cidade. 

Em pouco menos de um 
ano e com apoio dos ser-
vidores, implantamos uma 
gestão séria e transparen-
te, seja em licitações, con-
tratos e no cuidado com os 
gastos públicos, principal-
mente durante a pandemia. 
Agora estou confiante que 
Ilhabela saíra vencedora 
da etapa nacional”.
As cidades excelentes são 
municípios que podem ser 
equiparados com cidades 
de referência, através suas 
características progressis-
tas, que quando combina-
das são capazes de gerar 
um alto nível de desenvol-
vimento humano.

O Prefeito de Ilhabela To-
ninho Colucci, participa-
rá na próxima terça-feira 
(23/11), em Brasília, da 
etapa final do Prêmio Ci-
dades Excelentes promo-
vido pelo Grupo Bandei-
rantes de Comunicação.
Em outubro, na etapa esta-
dual, a cidade conquistou 
o título na categoria Efici-
ência Fiscal e Transparên-
cia para municípios entre 
30 e 100 mil habitantes. 
Na final, a disputa foi 
contra as cidades de Lou-
veira e São Pedro. Nessa 
categoria foram avalia-
dos os seguintes critérios: 
percentual de endivida-

Ilhabela participa da 
grande final do 
Prêmio Cidades 

Excelentes

Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Em atendimento à Lei nº 101 de 04 de maio de 2000 - Artigo 48 - Parágrafo único

A Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público; mediante o interesse em proporcionar a
transparência da gestão fiscal e visando o incentivo à participação popular, que será realizada
Audiência Pública no dia 24 de novembro de 2021, às 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal,
para conhecimento, discussão e análise dos Projetos de Lei do Executivo Municipal de Monteiro
Lobato de autoria do Prefeito Municipal nº 29/2021 para abertura de Crédito Adicional Especial e nº
30/2021 para abertura de crédito adicional suplementar.

Vereador Allan Rached Azevedo - Presidente da Câmara
Vereador Edjelson Aparecido de Souza – Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Em atendimento à Lei nº 101 de 04 de maio de 2000 - Artigo 48 - Parágrafo único

A Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público, mediante o interesse em proporcionar a
transparência da gestão fiscal e visando o incentivo à participação popular, que será realizada
Audiência Pública no dia 24 de novembro de 2021, às 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal;
para discussão dos Projetos de Lei do Executivo de autoria do Prefeito Municipal referentes à LDO - Lei
de Diretrizes Orçamentárias; LOA – Lei Orçamentária Anual e PPA – Plano Plurianual para o exercício
de 2022 do Município de Monteiro Lobato.

Vereador Allan Rached Azevedo - Presidente da Câmara
Vereador Edjelson Aparecido de Souza – Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
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O Município de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Educação, assinou nes-
ta quarta-feira, 17 de no-
vembro, um contrato com 
o SESI-SP para implantar 
a Metodologia do Sistema 
SESI de Ensino nas esco-
las municipais, a partir de 
2022. A assinatura aconte-
ceu entre os dirigentes da 
instituição, a Prefeita e a 
Secretária de Educação, 
na sede da FIESP, em São 
Paulo.
O novo sistema inclui 
material didático e trei-

Caçapava assina 
contrato para a 
implantação do 

Sistema Sesi de Ensino 
na rede pública 

municipal

namento de professores e 
gestores e objetiva práti-
cas educativas ancoradas 
na abordagem sociointe-
racionista, que substitui a 
transmissão de informa-
ções pela construção do 
conhecimento, a partir dos 
saberes dos alunos.
A nova metodologia vai 
atender a Educação Infan-
til (Etapas I e II), o Ensino 
Fundamental I (1º ao 5º 
ano) e o Ensino Funda-
mental II (6º ao 9º ano), 
além de docentes e ges-
tores da rede municipal 

de ensino. O treinamento 
para os gestores terá início 
ainda este ano, com a pre-
paração desses profissio-
nais sobre o funcionamen-
to do Sistema Sesi.
Com investimento anu-
al de R$ 2.042.408,10, o 
convênio beneficiará mais 
de 7.600 alunos com mate-
rial didático e ainda prevê 
570 horas de formações, 
monitoramentos e capaci-
tações para 361 docentes e 
65 gestores das 29 unida-
des escolares envolvidas 
na parceria.

A prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Administração e Finanças, 
informa que está prorroga-
do para o dia 20 de dezem-
bro de 2021 o prazo final 
para os munícipes que fo-
rem aderir ao programa de 
recuperação de créditos, a 
anistia.
Estão inseridos no progra-
ma créditos municipais de 
natureza tributária e não 
tributária, inclusive o Si-
mube, vencidos até 31 de 
dezembro de 2020, e que 
estejam inscritos em dívi-
da ativa.
O contribuinte pode solici-
tar a liquidação dos débi-
tos da seguinte forma:
Pagamento único: a ser 
realizado até 20 de dezem-
bro de 2021, com redução 
de 90% da multa morató-

Prefeitura de Taubaté 
prorroga prazo final da 

Anistia 2021

ria e 90% dos juros;
Em até 12 parcelas: com 
redução de 80% da multa 
moratória e 80% dos ju-
ros, sendo que nenhuma 
parcela poderá ser infe-
rior a 20% da UFMT, para 
acordos firmados até 20 de 
dezembro de 2021, sendo 
a primeira parcela equi-
valente a 10% do total do 
débito;
Em até 24 parcelas: com 
redução de 70% da multa 
moratória e 70% dos ju-
ros, sendo que nenhuma 
parcela poderá ser infe-
rior a 20% da UFMT, para 
acordos firmados até 20 de 
dezembro de 2021, sendo 
a primeira parcela equi-
valente a 10% do total do 
débito;
Em até 36 parcelas: com 
redução de 50% da multa 

moratória e 50% dos ju-
ros, sendo que nenhuma 
parcela poderá ser infe-
rior a 20% da UFMT, para 
acordos firmados até 20 de 
dezembro de 2021, sendo 
a primeira parcela equi-
valente a 10% do total do 
débito. ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO – Devido a 
pandemia e de acordo com 
as orientações da Vigilân-
cia Sanitária, a Divisão 
de Controle de Arreca-
dação atende 120 pesso-
as por dia. As senhas são 
distribuídas no decorrer 
do expediente e as pesso-
as amparadas por lei para 
atendimento preferencial 
são atendidas inicialmen-
te. Para mais informações 
e solicitar parcelamento 
on-line: https://taubate.sp.
gov.br/anistia2021

XIV Semana da Consciência Negra 
começa nesta quarta em Ilhabela

Começou nesta quarta-fei-
ra (17/11), às 18h, a XIV 
Semana da Consciência 
Negra com uma exten-
sa programação cultural 
e musical em Ilhabela. O 
evento terá shows musi-
cais, exposições, missa, 
feira, oficina, desfile e ro-
das de conversas.
A abertura do evento será 
às 18h desta quarta-feira 
(17/11), no Parque Fazen-
da Engenho D’Água com 
a exposição “Consciência 
Negra: herança cultural 
e resistência”. Às 18h30, 
o Grupo Semear faz sua 
apresentação, seguido do 
Caixa Alta (Hip Hop) às 
19h e fechando a progra-
mação do dia, Deivid So-
ares se apresenta com a 
banda às 20h.
A programação inclui ain-
da a Missa Inculturada 
Afro – Batuque Deivid 
Soares, na quinta-feira 
(18/11) às 18h, no Centro 
Cultural da Vila, seguido 
do show musical, às 20h, 
com o Cantor Wagninho, 
Ex-Negritude Júnior; iní-
cio da Feira das Pretas, às 
17h da sexta-feira (19/11), 
no Parque Fazenda En-
genho D’Água e roda de 

conversa “O Negro na 
Ilha”, às 20h. A progra-
mação segue até o domin-
go (21/11). O objetivo do 
evento é promover o de-
bate e reflexão sobre a im-
portância do povo e da cul-
tura africana, assim como 
o impacto que tiveram no 
desenvolvimento da iden-
tidade da cultura brasilei-
ra. O Dia da Consciência 
Negra é comemorado em 
20 de novembro em todo 
o país. A data homenageia 
o Zumbi dos Palmares, 
um escravo conhecido 
como líder do Quilombo 
dos Palmares. Em alusão 
à data, Ilhabela realiza a 
Semana da Consciência 
Negra na cidade, que já 
integra o calendário anual 
de eventos e é promovida 
pela Prefeitura de Ilhabela 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Fundaci – Fun-
dação Arte e Cultura de 
Ilhabela. Confira a progra-
mação completa do even-
to: Quarta-Feira (17/11) – 
Parque Fazenda Engenho 
D’Água
18h: Abertura Semana 
da Consciência Negra e 
Exposição “Consciência 
Negra: herança cultural e 

resistência”
18h30: Grupo Semear
19h: Caixa Alta (Hip Hop)
20h: Deivid Soares e Ban-
da
Quinta-Feira (18/11) – 
Centro Cultural da Vila
18h: Missa Inculturada 
Afro – Batuque Deivid 
Soares
20h: Wagninho – Negritu-
de Jr
Sexta-Feira (19/11) – Par-
que Fazenda Engenho 
D’Água
17h: Feira Espaço das Pre-
tas
18h: Oficina Cabelos 
Afros, Dreads e Trança
20h: Roda de conversa “O 
Negro na Ilha”
Sábado (20/11) – Parque 
Fazenda Engenho D’Água
16h: Feira Espaço das Pre-
tas
17h: Oficina de Turbantes
19h: Roda de conversa 
“Empoderamento”
20h: Desfile Moda Afro
Domingo (21/11) – Parque 
Fazenda Engenho D’Água
13h: Feira Espaço das Pre-
tas
16h: Oficina Pintura Fa-
cial Tribal
17h: Roda de conversa 
“Afroempreendedorismo”

Cartão do Bolsa Família 
servirá para receber o Au-
xílio Brasil.
Já para as pessoas que não 
têm cadastro no CadÚni-
co e necessitem receber o 
Auxílio Brasil, estas de-
vem se cadastrar por meio 
do CRAS (Centro de Re-
ferência e Assistência So-
cial) do município.
O agendamento deve ser 
feito pelo telefone ou 
WhatsApp de um dos dois 
centros: CRAS Sílvia Pro-
vasi da Vila Antônio Au-
gusto – (12) 3653-1641 
e CRAS Rui Rodrigues 
da Vila Menino Jesus - 
(12) 3652-9530. Direito 
ao Auxílio Brasil e prazo 
de espera. Mesmo com o 
Cadastro Único em dia, 
as famílias que estão na 
fila de espera para o Bol-
sa Família serão avaliadas 
pelo Governo Federal se 
terão ou não o direito ao 

Auxílio Brasil. O Governo 
não deu prazo para que o 
benefício seja concedido, 
nem garantia de que isso 
aconteça. Tão logo o Mu-
nicípio receba as informa-
ções, elas serão passadas 
aos beneficiários.
Valores e benefícios
O Auxílio Brasil tem três 
tipos de benefícios: Be-
nefício Primeira Infância 
(BPI) de R$ 130,00 para 
crianças de 0 a 3 anos 
incompletos; Benefício 
Composição Familiar 
(BCF) de R$ 65,00 para 
cada pessoa da família 
com idade entre 3 e 21 
anos que esteja matricu-
lada na educação básica 
e gestantes; Benefício de 
Superação da Extrema 
Pobreza (BSP) – quando 
a renda não chega a R$ 
100,00 por cada pessoa da 
família, mesmo recebendo 
outros benefícios.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cidadania e Assistência 
Social, em atendimento 
às dúvidas da população, 
está lançando uma nota 
de esclarecimento no site 
e nas redes sociais sobre a 
mudança do Bolsa Família 
para o Auxílio Brasil, que 
começa a ser pago a par-
tir desta quarta-feira, 17 
de novembro. De acordo 
com as orientações para o 
programa não há necessi-
dade de recadastramento 
ou atualização para quem 
já é beneficiário do Bolsa 
Família, exceto se o ca-
dastro tenha sido feito há 
mais de 2 anos, ou no caso 
de haver alguma mudança 
na família (nesse caso há 
a necessidade de atuali-
zação). A mudança é au-
tomática para todos que 
recebem o benefício do 
Bolsa Família. O próprio 

Cidadania esclarece sobre o programa 
Auxílio Brasil
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“Campanha fique 
sabendo 2021” 
começou nessa 

terça-feira, 16 em Taubaté

de, Cidade Jardim, Estiva, 
IAPIi, Imaculada, Jardim 
Resende, Paduan, Quiri-
rim, Registro, Santa Fé, 
Santo Antônio, São João, 
São Pedro, Parque Três 
Marias II, Vila São Car-
los, Vila Velha, Belém, 
Independência, Gurilân-
dia, Fazendinha, Mouris-
co, Aeroporto, Chácaras 
Reunidas e Consultório de 
Rua.
A programação inclui 
também ações no dia 27 
de novembro, sábado, das 
8h30 às 12h30 na Praça 
Dom Epaminondas, re-
gião central e no dia 1 de 
dezembro, Dia Mundial 
de Combate à AIDS, das 
14h às 21h no Taubaté 
Shopping.
Análise dos dados refe-
rentes aos anos de 2020 
e 2021 do município de 
Taubaté, indicam que em 
2020 foram notificados 46 
casos de HIV/AIDS con-
tra 51 até o momento, em 
2021. A prevalência ocor-
reu na faixa etária de 20 a 
29 anos (24 casos, ou seja 
25%) seguida pela fai-
xa etária de 30 a 39 anos 
(17 casos ou 17,52%). Os 
homens foram os mais in-
fectados, em 85,56% dos 
casos ficando as mulheres 
com 14,43% dos casos de 
infecção.
HIV é a sigla em inglês 
do vírus da imunodefici-
ência humana, causador 

da AIDS (Síndrome da 
Imunodeficiência Huma-
na Adquirida), ele ataca 
o sistema imunológico, 
responsável por defender 
o organismo de doenças. 
Quando ocorre a infecção 
pelo vírus HIV, o sistema 
imunológico começa a ser 
atacado. A pessoa pode 
ficar alguns anos sem ma-
nifestar nenhum sintoma, 
porém, com o frequente 
ataque, as células de de-
fesa começam a funcionar 
com menos eficiência até 
serem destruídas. O orga-
nismo fica cada vez mais 
fraco e vulnerável a infec-
ções comuns.
A transmissão ocorre pelas 
relações sexuais desprote-
gidas com parcerias sexu-
ais infectadas pela doença 
sem diagnóstico, compar-
tilhamento de seringas e 
agulhas contaminadas e da 
mãe infectada sem trata-
mento para o bebê duran-
te a gestação/amamenta-
ção.O tratamento consiste 
na tomada de medicamen-
tos que agem inibindo a 
multiplicação do HIV no 
organismo e, consequen-
temente, melhorando a 
resposta do sistema imu-
nológico.
Durante todo o ano, como 
estratégia de prevenção 
são ofertados testes rápi-
dos e preservativos nas 
Unidades Básicas de Saú-
de e AMI.

A Secretaria de Saúde, da 
Prefeitura de Taubaté, rea-
liza de 16 de novembro a 
6 de dezembro a Campa-
nha de Prevenção do HIV 
, “Fique Sabendo 2021”.
O objetivo da Campanha 
é incentivar a população 
a realizar testes rápidos, 
destinados a pessoas sexu-
almente ativas, principal-
mente as que nunca reali-
zaram o teste, bem como 
a conscientização sobre as 
medidas de Prevenção das 
Infecções Sexualmente 
Transmissiveis (IST’s).
O diagnóstico precoce 
contribui para a diminui-
ção da transmissão e a 
melhoria da qualidade de 
vida da pessoa infectada 
pelo vírus. A ação será 
realizada pela equipe do 
AMI (Ambulatório Muni-
cipal de Infectologia), em 
parceria com Atenção Bá-
sica de Saúde, Vigilância 
Epidemiológica e Casa de 
Apoio Mulher e Vida.
Os testes rápidos estarão 
disponíveis nas seguintes 
unidades: AMI, Piratinin-
ga, Esplanada, Chácara 
Silvestre, São Gonçalo, 
Planalto, São José, Ana 
Rosa, Santa Isabel, Novo 
Horizonte, Vila Marli, 
São Geraldo, Santa Tere-
sa, Estoril, Água Quente, 
Marlene Miranda, Paiol, 
Monjolinho, Pinheirinho, 
Barreiro, Continental, 
Bonfim, Bosque da Saú-

Escola do trabalho de 
Taubaté do centro abre 20 

vagas para curso de 
maquiagem

13h às 16h, munidos de 
RG, CPF, comprovante 
de endereço na cidade de 
Taubaté e cópia do cartão 
de vacinação Covid-19. 
As vagas serão ocupadas 
por ordem de matrícula e 
serão formadas duas tur-
mas com aulas de 2ª a 5ª 

feira, das 8h às 11h30 no 
período da manhã ou a tar-
de das 13h às 16h30. As 
aulas terão início no dia 22 
de novembro. A escola fica 
à Avenida Armando Salles 
de Oliveira, 284 no Centro 
e o telefone para contato é 
o 3625-5060

A Escola do Trabalho do 
Centro abre, o dia 17 de 
novembro, 20 vagas para 
o curso de Maquiagem So-
cial e Artística.
Interessados devem com-
parecer a unidade, na pró-
xima quarta-feira (17), 
das 8h30 às 11h30 e das 

Cães da defesa civil de Taubaté 
recebem microchips de identificação 

pelo CCZ

tutor e endereço podendo 
ser acessadas as informa-
ções através de um leitor 
eletrônico. Chamados 
‘’Neguinha’’ e ‘’Amarela’’ 
os cães não possuem raça 
definida e foram adotados 
há três anos pelos agentes 
ao serem abandonados na 
Base da Defesa Civil onde 
foram acolhidos. Após re-
ceberam os microchips no 
CCZ, passaram por aten-
dimento veterinário para 
prevenção de pulgas e car-
rapatos e estão saudáveis.

Além de receberam aten-
ção e carinho de todos 
os agentes “Neguinha” e 
“Amarela”, também con-
tribuem com a segurança 
da base da Defesa Civil.
Esta é a primeira vez que 
a Prefeitura de Taubaté 
implanta microchips para 
identificação de animais. 
O sistema auxilia no con-
trole de abandono e no 
combate aos maus tratos, 
além de contribuir na lo-
calização de animais per-
didos.

A Defesa Civil esteve 
nesta sexta-feira, 12 de 
novembro, no Centro de 
Controle de Zoonoses – 
CCZ para o recebimento 
de microchips nos cães 
da Defesa Civil e também 
atendimentos veterinários.
A prefeitura de Taubaté 
realizou em agosto a aqui-
sição de 3 mil microchips 
para identificação de ani-
mais. Este dispositivo é 
colocado sob a pele e pos-
suem todos os dados que 
identificam o animal, seu 


