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Prefeitura de Taubaté publica
chamamento público para
seleção de oss para gerenciar
unidades de saúde

A Prefeitura de Taubaté
divulgou nesta sexta-feira, dia 19 de novembro,
5 chamamentos públicos
para a seleção das Organizações Sociais (OSs) que
irão gerenciar os serviços
das UPAs e do Hospital
Municipal Universitário
de Taubaté (Hmut).
A seleção das OSs tem
como objetivo a contratação para operacionalização, gerenciamento e execução de atividades, ações
e serviços de saúde em
caráter complementar para
a rede de saúde nas unidades de pronto atendimento
(UPAs) Central, San Marino, Cecap e Santa Helena
e Hmut.
As UPAs funcionam 24
horas por dia, inclusi-

ve aos finais de semana
e feriados e suas equipes
multiprofissional atendem
urgência e emergência,
adulto e pediátrico.
Para isso, serão contratados médicos clínico gerais, dentistas, pediatras,
emergencistas, ortopedista, cirurgião geral, neurologista e oftalmologista.
Segundo estimativa da
Secretaria de Saúde, a expectativa é de que sejam
realizados, somente nas
UPAs, após a contratação
das Organizações Sociais,
61.700
atendimentos,
25.935 exames laboratoriais, 10.812 exames raio-X e 137 tomografias. O
Hmut também funciona
24 horas initerruptamente
e conta com as seguintes

especialidades médicas:
anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia
pediátrica, cirurgia torácica, cirurgia vascular, dermatologia,endocrinologia,
gastroenterologia, ginecologia,hematologia,infectologia,mastologia,
nefrologia, neonatologia,
neurologia,neurologia
infantil, obstetrícia, oftalmologia,
ortopedia,
otorrinolaringologia,
pneumologia, pneumologia infantil, proctologia,
psiquiatria, reumatologia
e urologia. Além de enfermeiros, farmacêuticos,fisioterapeutas,fonoaudiólogos, nutricionistas,
psicólogos, odontologia/
buco maxilo e assistentes
sociais.

Pinda realiza
evento sobre
Novembro Azul
nesse sábado

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde realiza
neste sábado (20), das 9 às
12h30, na Praça Monsenhor Marcondes, o evento
de prevenção ao câncer de
próstata e comemoração
ao dia do homem, come-

morado no dia 19 de novembro.
Com objetivo de conscientizar contra a prevenção do
câncer de próstata, o evento terá profissional medindo a pressão, realizando
teste de glicemia, orientação nutricional e cálculo

de IMC.
Haverá também a parte
do “Bem Estar”, que conta com cortes de cabelos
masculinos e orientações
de primeiros socorros,
com ajuda de estudantes
de medicina da Universidade de Taubaté.

Projeto ecomunidade reciclou
mais de 1 tonelada de resíduos
orgânicos em Taubaté

O protejo piloto Ecomunidade – Compostagem Comunitária, desenvolvido
pela Prefeitura de Taubaté
através da Secretaria de
Meio Ambiente, encerrou
sua primeira ação após 4
meses de trabalho.
O projeto de educação
ambiental teve início em
junho e foi realizado com
a comunidade do bairro
Santa Tereza, abrangendo
os membros da cooperativa de reciclagem situada
no bairro.
Diversas atividades foram desenvolvidas com
o objetivo de despertar a
consciência ecológica na
comunidade quanto à importância e as formas de
reaproveitamento de resíduos domésticos, em especial os resíduos orgânicos,
através do estímulo à prática da compostagem.

As etapas do projeto envolveram visitas pelo
bairro para apresentação
da proposta, cadastro de
interessados em participar, oficinas para ensinar
a confecção de composteiras domésticas a partir de
materiais que seriam descartados, distribuição de
baldes para que os participantes coletassem os resíduos orgânicos em casa e
oficina para instalação da
composteira comunitária.
A composteira comunitária foi instalada em uma
área verde ao lado da Cooperativa Amigos de Santa
Tereza, através de um método em leira, utilizando
uma técnica que apresenta
vantagens de simplicidade de operação. Durante o
projeto, de julho a setembro, foram compostados
442,7 kg de material or-

gânico na primeira leira e
uma segunda leira foi instalada para continuidade, a
qual recebeu 732,9 kg de
orgânicos. Ao todo foram
compostados 1.175,6 kg de
resíduos orgânicos durante
a execução do projeto e os
participantes aprenderam
a realizar a manutenção da
composteira comunitária
com o propósito de levarem a prática adiante.
A compostagem é uma alternativa eficiente e com
custo reduzido para o tratamento de resíduos orgânicos, que são transformados em um composto
orgânico rico em nutrientes. Parte do composto orgânico gerado foi distribuído entre os participantes
e outra parte foi utilizada
na realização de uma horta
comunitária no mesmo espaço.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Pindamonhangaba prendeu em
flagrante na noite desta
quinta-feira (18) o autor
de um furto praticado no
interior de uma residência
no bairro São Judas Tadeu.
A ação foi possível graças
às informações transmitidas pelo Centro de Segurança Integrada (CSI), que
detectou as características
do indivíduo. Por volta
das 23h, em patrulhamento pela região central, a
GCM foi acionada para
atender a ocorrência de
furto, onde um elemento
adentrou à residência levando do seu interior uma
bicicleta, uma televisão,
dois perfumes, um máquina de barbear e duas peças
de artesanato em metal.
Próximo a um carrinho de

lanche, nas imediações da
Praça Barão Homem de
Mello, região central do
município, os GCMs avistaram um homem de calça
azul e camisa preta, características semelhantes às
informações transmitidas
pelo CSI. Em abordagem
realizada, foram encontrados os pertences furtados
com o suspeito e após a
chegada da vítima, a mesma reconheceu todos os
objetos como sendo de sua
propriedade.
Posteriormente, o indiciado afirmou
ter entrado no imóvel, mediante arrombamento, e
em seguida subtraiu os
bens encontrados com ele.
Diante dos fatos, o autor
do delito recebeu voz de
prisão e foi encaminhado à
Delegacia de Polícia onde
foi elaborado boletim de

ocorrência de prisão em
flagrante delito. No distrito policial foi constatadas
29 páginas de passagem
do indiciado por prática de
vários delitos.
Participaram da ocorrência os GCM Valério, Alex,
Alexandre, Hélcio e João
Paulo, bem como o CB
PM Queiroz, integrante
da equipe do Centro de
Segurança Integrada que
foi fundamental na agilidade da transmissão das
informações. “Queremos
ressaltar essa importante parceria PM e GCM
e cumprimentar nossos
guardas pela proatividade e presteza na ação, que
tirou das ruas mais um infrator que trazia danos à
sociedade”, afirmou o comandante da GCM, Sandro Alvarenga.

Câmeras do CSI flagram
autor de furto e GCM
prende em flagrante
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
048/2021 – No dia 19 de novembro de 2021, depois de constatada a
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra.
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/
SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 048/2021,
referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para
Futuras e Eventuais Aquisições de Serviços Funerários com o Fornecimento de Urnas Mortuárias, Incluindo Suporte, Paramentações
e Translado, em Atendimento as Famílias em Vulnerabilidade Social
do Município de Potim, Conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital, à empresa: PAROTHEFON - COMERCIO DE URNAS
MORTUARIAS, VELORIO E FLORICULTURA LTDA, com valor total
de R$ 240.426,08. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 20, Termo nº 7508
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL DE PAULA VIEIRA e EMILY DOS SANTOS ALVES, aprensentando os
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
Tremembé-SP, nascido no dia 26 de setembro de 1992, de estado civil solteiro, de profissão vendedor, residente e domiciliado
na Rua José Juvêncio Neves, nº 297, Casa Sete, Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filho de JOSÉ ROBERTO VIEIRA,
de 52 anos, natural de Ribeirão Preto/SP, nascido na data de 16 de junho de 1969 e de MARIA DE FATIMA DE PAULA
VIEIRA, de 47 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 04 de outubro de 1974, ambos residentes e domiciliados
em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 20 de fevereiro de 1998, de estado civil solteira, de
profissão professora, residente e domiciliada na Rua José Juvêncio Neves, nº 297, Casa Sete, Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filha de NATANAEL DA SILVA ALVES, de 46 anos, natural de Baependi/MG, nascido na data de 13 de outubro
de 1975 e de ELIANE DOS SANTOS ALVES, de 41 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 06 de dezembro de 1979,
ambos residentes e domiciliados em Taubaté/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.

Ilhabela recebe
candidatos ao
Enem 2021
Duas escolas de Ilhabela
receberão neste domingo
(21/11), candidatos da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio
2021 (Enem). São elas:
E.E. Professora Maria
Gemma de Souza Oliveira e a E.M. Professora Drª
Ruth Correia Leite Cardoso, ambas localizadas na
Barra Velha. A abertura
dos portões será às 12h e o
fechamento às 13h. É importante que os candidatos
se atentem aos endereços e
horários, para não chegar
atrasado e perder a prova.
A E.E. Professora Maria
Gemma de Souza Oliveira

fica na avenida Profº Malaquias de O. Freitas. Já a
e E.M. Ruth Correia Leite Cardoso na rua Gerson
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Ilhabela publica decreto
sobre uso de máscaras e
exigência de carteira de
vacinação
A Prefeitura de Ilhabela
publicou nesta sexta-feira
(19/11) o decreto 8.879
assinado pelo prefeito Toninho Colucci que trata
sobre a obrigatoriedade do
uso de máscaras na cidade.
Segundo o decreto, fica
mantida a obrigatoriedade
do uso de máscaras somente em ambientes fechados, repartições públicas, transportes públicos e
em eventos ao ar livre com
aglomeração de pessoas.
Além disso, os estabelecimentos comerciais ficam
obrigados a solicitar dos
frequentadores, quando
do ingresso em seus espaços, a comprovação do
esquema vacinal completo

mediante a apresentação
do comprovante de vacinação impresso ou da carteira de vacinação digital.
A solicitação também se
aplica quando do ingresso
em repartições públicas,
casamentos, eventos desportivos, educacionais e
culturais.
O decreto publicado hoje
começa a valer a partir
deste sábado (20/11). Saiba mais em http://www.
ilhabela.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/
Decreto-8.879-2021-Uso-de-mascaras-19.11.2021.
pdf
Segundo Toninho Colucci, as ações da administração no enfrentamento da
Covid-19 são positivas e

permite o novo avanço.
“As pessoas nas ruas já
não tem usado as máscaras
com a mesma frequência.
Temos 92% da população
vacinada com a primeira
dose da vacina e mais de
82% com a segunda dose.
Temos as menores taxas
de mortalidade do Brasil
e os índices de internação
são muito baixos e por isso
decidimos por não exigir
em áreas abertas. Por outro lado, vamos exigir a
carteira de vacinação nos
comércios. O cidadão tem
o direito de não tomar a
vacina, mas não pode colocar em risco outras pessoas. Por esses motivos,
decidimos elaborar esse
decreto”, disse o prefeito.

Prefeitura de Ilhabela divulga
Processo Seletivo para contratação
temporária de professores

Peres de Araújo, 331.
No dia 28 de novembro, as
escolas voltarão a receber
os candidatos.
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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 coletivas), dependendo da área
de atuação.
Serão contratados docentes para as seguintes áreas: professor de educação
básica (educação infantil e
ensino fundamental de 1º
ao 5º ano (para ministrar
aulas nas comunidades
tradicionais);
professor

de educação básica – educação infantil (de 01 a 05
anos de idade); professor
de educação básica – ensino fundamental I (do 1º
ao 5º ano; professor de
educação básica (educação infantil e ensino fundamental de 1º ao 9º ano
– educação especial); professor de educação básica
(educação infantil e ensino fundamental de 1º ao 9º
ano – educação inclusiva
audiocomunicação); professor de arte (ensino fundamental de 1º ao 9º ano e
suplência de 5ª a 8ª série);
professor de ciências físicas e biológicas (ensino
fundamental 6º ao 9º ano e
suplência de 5ª a 8ª série);
professor de educação física – (educação infantil,
ensino fundamental de
1º ao 9º ano e suplência
de 5ª a 8ª série); professor de geografia – (ensino
fundamental 6º ao 9º ano
e suplência de 5ª a 8ª série); professor de história
– (ensino fundamental 6º
ao 9º ano e suplência de
5ª a 8ª série); professor de
língua inglesa – (educação

infantil, ensino fundamental 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 portuguesa – (ensino fundamental 6º ao 9º ano e suplência
de 5ª a 8ª série); professor
de educação básica (ensino fundamental de 6º ao 9º
ano – para ministrar aulas
nas comunidades tradicionais;
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas
no dia 19 de dezembro, na
cidade de Ilhabela.
O edital completo pode ser
acessado no site da Prefeitura de Ilhabela https://
bit.ly/3Fnn0AZ ou no site
www.nossorumo.org.br.
Os candidatos aprovados,
convocados para nomeação e posse, serão subordinados ao regime estatutário, instituído pela Lei
Municipal nº 1.326/2018
e suas alterações e Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da Educação Nacional.
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Professores da rede
Taubateanos
municipal participam disputam meeting
de visita monitorada
paralímpico
no Parque do
loterias caixa de
Trabiju
atletismo e

natação

No dia 17 de novembro,
profissionais da educação
municipal e do Projeto
Casa Verde, visitaram o
Parque Natural Municipal do Trabiju. A visita foi
orientada pelo Professor
Doutor Júlio César Voltolini, coordenador do Grupo de Pesquisa e Ensino
em Biologia da Conservação (ECOTROP). Na ocasião, os profissionais puderam conhecer o parque
e aprender com o doutor
Júlio César Voltolini como
guiar as visitas com os alunos, com o intuito de mostrar os pontos principais
do parque, e sua importância na conservação de
espécies ameaçadas de extinção. Segundo o doutor,

durante a visita foi “desenvolvida uma atividade de
aprendizagem ativa com
as professoras explorando
perguntas sobre a vegetação da floresta Atlântica”.
A partir do ano que vem,
a Secretaria de Educação
disponibilizará uma vez
por semana, ônibus para
levar os alunos ao Parque
do Trabiju, com visitas
monitoradas por professores do Projeto Casa Verde.
Casa Verde - Formado
por quatro professoras da
rede municipal de Pindamonhangaba, o Projeto
Casa Verde tem o objetivo
de promover a educação
ambiental para crianças,
adolescentes e professores das escolas da cidade.

O projeto da Secretaria
de Educação da Prefeitura desenvolve palestras,
hortas, oficinas, e dinâmicas nas escolas da cidade,
além de trilhas monitoradas no Parque do Trabiju e
no Parque da Cidade. Parque do Trabiju - Em 1899
a Fazenda da Represa foi
comprada pelo município
com o intuito de abastecer
a cidade com água potável
vinda de lá. Com o passar do tempo, o território
foi se transformando em
reserva ambiental ecológica, até que em 2009 foi
nomeado de Parque Natural Municipal do Trabiju,
nome do riacho que nasce
na Serra da Mantiqueira e
passa pelo local.

As bibliotecas públicas
municipais de Pindamonhangaba receberam essa
semana, uma doação de
315 livros, do Senac de
Pindamonhangaba.
Os
livros doados pela instituição serão distribuídos
entre as 5 bibliotecas do
município, onde estarão
disponíveis aos clientes.
São diversos temas e editorias diferentes, entre eles
foram doados livros de

educação escolar, como:
Prime 1, 2 e 3: inglês para
ensino médio, São Paulo:
História e Geografia, estudos de gramáticas, inglês
volume único, entre outros.
Vale lembrar que o município já havia recebido
uma doação de livros do
Senac de Campos do Jordão no mês de julho.
"A doação de livros é
sempre muito bem-vinda,

desta maneira atualizamos
nosso acervo e conseguimos melhor atender nossos clientes.
Agradecemos
muitíssimo aos que até o presente
momento fizeram doações
as bibliotecas públicas do
município e nessa situação
em especial ao Senac Pinda. Fiquem à vontade para
doarem", disse o gestor de
Bibliotecas, Mauro Celso
Barbosa.

Bibliotecas
municipais de Pinda
recebem doação de
315 livros

A equipe do Programa
Esporte Para Todos, da
Prefeitura de Taubaté, vai
disputar nesta sexta-feira
(19), o Meeting Paralímpico Loterias Caixa, competição promovida pelo
Comitê Paralímpico Brasileiro.
O evento será realizado
neste fim de semana no
Centro de Treinamento
Paralímpico, em São Paulo, e reunirá apenas atletas
do estado de São Paulo das
modalidades Atletismo,
Natação e Halterofilismo
Paralímpicos.
O time do Programa Esporte Para Todos estará competindo com uma
equipe de 21 atletas paralímpicos no Atletismo, e
uma representante na Natação.
Os Meetings são uma atualização aos tradicionais
Circuito Regionais e Nacional Loterias Caixa, que
já eram realizados pelo
CPB desde 2005, para a
temporada 2021. Com 493
atletas inscritos nas modalidades de atletismo, halterofilismo e natação, a etapa da capital paulista será
a maior de todas as realizadas até aqui neste ano.
O Programa Esporte Para
Todos terá no Meeting
Loterias Caixa 2021 uma
mescla entre os principais
nomes da equipe e uma
nova geração de atletas
paralímpicos que ingressaram no projeto taubateano e agora estarão medindo forças com adversários
de nível nacional.
Alessandro da Silva, medalhista de Ouro no Lançamento de Disco e Prata
no Arremesso de Peso nos
Jogos Paralímpicos de
Tóquio, estará competindo neste fim de semana,
fechando uma temporada
de muitas alegrias. “Sem
dúvidas é um momento
muito legal. Vamos para
essa última competição
com o sentimento de missão cumprida em 2021,
claro por conta das medalhas em Tóquio. Mas não
vai faltar foco, e quero
entrar para vencer minhas
provas, com certeza”, destacou Alessandro, que disputará o Peso e o Disco no
Meeting desta semana.
O saltador Michel Gustavo e a fundista Edneusa
Dorta, que também representaram o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, estarão em ação no
Meeting Loterias Caixa.
Michel disputará o Salto
em Distância e o Salto Triplo. Edneusa, correrá os
1500m e os 5000m.
Já entre os novatos, a
equipe de Taubaté terá

como destaques a velocista Anna Beatriz Asevedo,
nos 100 e 200 metros da
classe T35, e quatro arremessadores/lançadores
que querem buscar bons
resultados em sua primeira grande competição nacional: Rielio dos Santos
(F57), Erick Rico (F44),
Rafael Graça (F42) e Tiago Soares (F11).
Atleta Paralímpico com
deficiência visual, Tiago
Soares ingressou no projeto em meados de 2019, e
após quase dois anos participando das atividades e
treinos no Programa Esporte Para Todos, se destacou no Arremesso de Peso,
e disputará sua primeira
grande competição.
“O Programa Esporte Para
Todos foi muito importante para mim, pois me tirou
de uma profunda depressão. Após ser diagnosticado com uma doença que
progressivamente foi tirando minha visão, eu perdi a vontade de viver e não
sentia que havia um futuro
para mim. Graças a Deus,
e por incentivo da minha
esposa, eu pude conhecer
o Programa Esporte Para
Todos e hoje abracei o esporte com muita alegria.”,
conta Tiago.
“Estou muito confiante
para o Meeting Loterias
Caixa, e quero buscar fazer minha melhor marca
no arremesso de peso. Sem
dúvidas é uma competição
importante, que ao mesmo
tempo fecha a temporada 2021, e marca o início
do ciclo que vai culminar
com os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.”, completou o arremessador.
Após a etapa de São Paulo, o estado paulista ainda
receberá competições em
Sertãozinho e Araraquara
no próximo dia 27. Depois, mais quatro estados
sediarão ao menos uma
etapa de atletismo, natação e/ou halterofilismo até
o dia 12 de dezembro: Sergipe (Aracaju), Pernambuco (Recife), Rio Grande
do Norte (Natal) e Ceará
(Fortaleza). Ao todo, dez
estados e o Distrito Federal vão ter sediado ao menos uma etapa do Meeting
Loterias Caixa em 2021.
Todas os eventos têm sido
realizados com os protocolos sanitários estabelecidos pelo CPB.
NATAÇÃO
A representante do Programa Esporte Para Todos nas
disputas da natação paralímpica no Meeting Loterias Caixa 2021 será Larissa Oliveira. Ela competirá
nas provas de 100m costas, 200m medley, e 100m

peito. As disputas acontecerão na piscina do Centro
de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.
Equipe de Atletismo:
Feminino
Aline Abacherli (F55) –
Arremesso de Peso e Lançamento de Disco
Andrea Santana (F13) –
Lançamento de Dardo e
Lançamento de Disco
Anna Beatriz Asevedo
(T35) – 100m e 200m rasos
Edneusa Dorta (T12) –
1500m e 5000m
Gabriela Garcia (F13) –
Arremesso de Peso e Lançamento de Disco
Mariana de Paula (F54) –
Arremesso de Peso e Lançamento de Disco
Masculino
Aislan da Silva (T38) –
100m e 200m rasos
Alessandro da Silva (F11)
– Lançamento de Disco e
Arremesso de Peso
Danilo Zaina (F32/RR1)
– Arremesso de Peso e
100m rasos com Petra
Edgar Sales (F44) – Arremesso de Peso e Lançamento de Disco
Erick Rico (F44) – Arremesso de Peso e Lançamento de Disco
Guilherme Maciel (F56) –
Arremesso de Peso e Lançamento de Dardo
Heitor dos Santos (T53) –
400m e 800m
Júlio Cesar Pereira Leite
(F56) – Lançamento de
Dardo e Lançamento de
Disco
Kaian Silva (T38) – Salto
em Distância e 100m rasos
Michel Gustavo (T47) –
Salto em Distância e Salto
Triplo
Rafael Graça (F42) – Arremesso de Peso e Lançamento de Disco
Rafael Mateus (F31) –
Lançamento de Club
Ramon Duarte (F37) –
Lançamento de Disco e
Lançamento de Dardo
Rielio dos Santos (F57) –
Lançamento de Dardo e
Lançamento de Disco
Tiago Soares (F11) – Arremesso de Peso e Lançamento de Disco
Comissão Técnica
Guto Nascimento – Treinador
Diego Cascardo – Treinador
Marcelo Costa – Treinador
Leandro Mendes – Treinador
Adailton Diniz – Auxiliar
Técnico
Maicon Douglas – Fisioterapeuta
Thaiany de Paula – Psicóloga
Lenina Matioli – Médica
André Rocha – Coordenador Técnico de Alto Rendimento
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Estado define OSS para gerenciar o
AME

O Diário Oficial do estado de São Paulo publicou
que a OSS Serviço Social
da Construção Civil do
Estado de São Paulo (SECONCI) será a gestora do
Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) de
Taubaté. Seis OSS’s se
manifestaram interessadas na gestão do AME e a
SECONCI foi a escolhida
por atender o Projeto As-

sistencial encaminhado
pelo Departamento Regional de Saúde de São Paulo
(DRS XVII) e a proposta
orçamentária se mostrou
viável e condizente com
o orçamento disponibilizado. O Ambulatório
Médico de Especialidades de Taubaté atenderá
as seguintes especialidades: anestesiologia, cardiologia, coloproctologia,
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Fundação de Arte e
Cultura de Ubatuba abre
edital para seleção de eventos
de 2022

dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia,
ginecologia e obstetrícia,
infectologia, mastologia,
neurologia, oftalmologia,
ortopedia, otorrinolaringologia,
pneumologia,
urologia, além de cirurgias
geral, pediátrica, plástica
e vascular.Segundo o Governo do Estado, o AME
será entregue à população
no início de 2022.

Unidades do conselho tutelar
de Taubaté atendem em novo
endereço

A Prefeitura de Ubatuba,
por meio da Fundação de
Arte e Cultura (Fundart)
está com edital aberto
para inscrição e seleção
de eventos que receberão apoio da entidade em
2022. Podem ser inscritos festas, festivais, feiras, mostras, seminários,
fóruns e espetáculos, em
formato presencial ou on-line, desde que sejam de
caráter cultural e oferecidos de forma gratuita à
população da cidade.
As inscrições são gratuitas

e o edital completo e seus
anexos estão disponíveis
no site: fundart.com.br. A
análise das inscrições está
prevista para ocorrer até
o dia 10 de dezembro e o
resultado final por classificação divulgado no dia 22
do mesmo mês.
“Com as inscrições dos
projetos podemos melhor
nos programar e seguir um
calendário de eventos que
facilitará nossas operacionalizações internas, bem
como garantir acesso a todos os interessados em re-

ceber apoio público na realização de seus eventos”,
explicou Gady Gonzalez,
presidente da Fundação.
O edital visa a um planejamento anual da Fundart.
O valor destinado ao apoio
nos eventos será de R$
100.000,00 (cem mil reais), distribuído conforme
o resultado final de seleção, divulgado pela Comissão de Avaliação, e de
acordo com as categorias
descritas no edital, para
atender a previsão de até
18 eventos apoiados.

Defesa Civil Estadual vai realizar um Treinamento
Prático para Operação Chuvas nesta sexta-feira,
em Ubatuba

A Prefeitura de Taubaté,
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social, informa que
as unidades dos Conselhos Tutelares I e II estão
em novo endereço a partir
desta quinta-feira, dia 18
de novembro.
A nova sede fica na Rua
Barão da Pedra Negra,
nº 586, região central. A

unificação das sedes tem
como objetivo facilitar o
acesso dos munícipes aos
serviços oferecidos pelas
unidades, além de trazer
mais agilidade e articulação às atividades que fazem parte das atribuições
dos conselheiros tutelares.
Os atendimentos na nova
sede dos Conselhos Tutelares I e II podem ser rea-

lizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 e das
13h às 17h.
Para mais informações
entre em contato através
do telefone:
(12) 3629-5796. A unidade também dispõe de um
telefone de sobreaviso, conhecido como plantão 24h
do Conselho Tutelar: (12)
99224-6061.

Nesta sexta-feira (19), a
Defesa Civil do Estado
de São Paulo vai realizar
um Treinamento Prático
para Operação Chuvas de
Verão, em Ubatuba. A capacitação terá a participação de agentes de 26 municípios da região da Serra
da Mantiqueira, Vale do
Paraíba e Litoral Norte. O
treinamento contará com
a participação do Corpo
de Bombeiros e capacitará
agentes municipais para
atuar em ocorrências relacionadas as chuvas intensas do verão e dar o suporte necessário ao público
afetado caso haja algum
incidente, além de promover integração dos órgãos
envolvidos neste tipo de

ocorrência. Os municípios
que cumprirem os critérios estabelecidos poderão
receber kits de verão, com
equipamentos mínimos
para atuação em ocorrências típicas do período,
como inundação e deslizamento de terra. A fim de
cumprir as regras de segurança e distanciamento
social, a participação será
limitada a dois representantes por município.
A abertura do curso será
realizada às 8h no Teatro Municipal sito a Rua
Coronel Ernesto de Oliveira, 22 no centro de
Ubatuba, com a presença
do Coordenador Estadual
de Proteção e Defesa Civil e Secretário-Chefe da

Casa Militar, Coronel PM
Alexandre Monclús Romanek, e posterior, continuará na Rua Mogno e Estrada Nagib da Silva, 344
- Jardim Ipiranga, onde os
alunos realizarão os exercícios práticos relacionados à utilização dos materiais recebidos na Ação de
Aparelhamento, operação
e cuidados com a motosserra, operação e cuidados
com bote inflável e vistoria de campo com técnicos
do IPT/IPA. As inscrições
para as Oficinas Preparatórias para Operação Chuvas de Verão (OPOV) são
gratuitas e devem ser realizadas antecipadamente
pelo site www.defesacivil.
sp.gov.br.

