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FUSSTA inicia Campanha “Natal Solidário 
2022” em Taubaté

O Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté 
(FUSSTA) iniciou a 
campanha “Natal So-
lidário do FUSSTA 
2022: doe brinquedos e 
ganhe sorrisos”.
A iniciativa tem como 
objetivo arrecadar 
brinquedos novos para 
serem doados para as 
crianças da zona rural 
do município. A expec-
tativa é beneficiar cer-
ca de mil crianças de 
doze bairros, além de 

500 famílias com a do-
ação de cestas básicas.
As doações poderão 
ser realizadas até o dia 
15 de dezembro em di-
versos pontos de coleta 
espalhados pela cidade, 
como no Centro Cultu-
ral “Toninho Mendes”, 
arena esportiva São 
Paulinho, Mercatau, 
além da sede do Fundo 
Social e eventos reali-
zados pelas secretarias 
da Prefeitura de Tauba-
té, entre outros.

A campanha realiza-
da no ano passado en-
tregou cerca de 400 
brinquedos para crian-
ças dos bairros Paiol, 
Santa Luzia Rural, Re-
gistro, Serrinha e Vila 
Velha. A ação também 
distribuiu mais de 300 
cestas básicas.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo 
telefone 3621-7567. A 
sede do FUSSTA fica 
na Estrada do Pinhão, 
nº 243, Santa Fé.

Tremembé realiza mutirão 
social para orientar munícipes 

instrução para tirar todas as 
dúvidas de quem gostaria 
de aderir ou precisa atua-
lizar algum documento”, 
explica Patrícia Borelli da 
Secretaria de Ação Social.
E para entreter as crianças, 
enquanto os pais e respon-
sáveis realizam as ativida-
des do mutirão, uma equipe 
de recreação estará no local 
realizando brincadeiras e 
muitas atividades gratuitas 

e alegres com os pequenos.
O Mutirão da Ação Social 
será realizado no Centro 
de Eventos de Tremembé, 
com acesso pela Rua São 
Francisco n. 197 – Centro, 
em frente à Estação Ferro-
viária. Para participar, os 
munícipes devem apresen-
tar um documento oficial 
com foto e um comprovan-
te de residência atualizado, 
além de informar quais são 

os programas sociais ou 
benefícios sobre os quais 
desejam receber mais infor-
mações. 
INFORMAÇÕES DO MU-
TIRÃO DA AÇÃO SO-
CIAL
Data: 05 de novembro, sá-
bado
Hora: das 9h às 14h 
Local: Centro de Eventos 
de Tremembé, Rua São 
Francisco n. 197 – Centro.
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 27/2022 - A Prefeitura Muni-
cipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos can-
didatos classificados no Concurso Público 01/2019 -  CARGO: AGENTE DE CRECHE 
- GEORGIA SHEYLA TOSTA DE OLIVEIRA - INSCRIÇÃO 35.430 - 30ª COLOCADA, 
JOYCE CRISTIANE SANTOS JAROCESKI DA SILVA - INSCRIÇÃO 34.791. CARGO: 
MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PATRICIA APARECIDA ROCHA LOPES DA 
SILVA - INSCRIÇÃO 36.060. A relação de classificados na integra e demais informa-
ções 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. Os candidatos aprovados deverão comparecer a 
Diretoria de Gestão de Recursos Humanos no dia 16 de novembro de 2022 às 09:00 
horas munido dos documentos e exames médicos exigidos no item 10.14 do Edital do 
Concurso Público 01/2019. O não comparecimento no dia e hora marcada será inter-
pretado como desistência da vaga e na chamada de outro(a) candidato(a) aprovado(a) 
obedecida a ordem de classificação. Potim, 03 de Novembro de 2022.  Erica Soler 
Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022 – No dia 03 de novem-
bro de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve 
HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 056/2022, referente ao objeto: Registro de Preços 
para Aquisição Futura e Parcelada de Hortifruti, às empresas: TRANS HORTI TRANSPORTE E 
ALIMENTOS LTDA, com valor total de R$ 334.861,30; VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS 
LTDA ME, com valor total de R$ 383.207,10. Ficam as empresas convocadas a assinarem a Ata 
de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Coleta de lixo é 
temporariamente suspensa em 

Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informa que a 
coleta de lixo está tempora-
riamente suspensa no muni-
cípio devido à impossibili-
dade de a empresa Renovar 
descarregar os caminhões 
no aterro em Tremembé, 
causada pelos bloqueios nas 

estradas.
A empresa está acompa-
nhando atentamente o des-
fecho dessa situação e, as-
sim que haja a liberação do 
acesso, retomará o serviço.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba conta com a com-
preensão dos munícipes e 

pede que não coloquem os 
sacos de lixo nas ruas, para 
evitar acúmulo e atração de 
animais.
Assim que o serviço retor-
nar, realizaremos os devi-
dos informes, por meio da 
imprensa, site da Prefeitura 
e redes sociais.

Prefeitura de Taubaté realiza 3ª 
Bienal De Artes Visuais 

Oswaldo Goeldi

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté, por meio da Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa, realiza a partir de 
05 de novembro (sábado) 
a terceira edição da Bienal 
de Artes Visuais Oswaldo 
Goeldi. As obras estarão 
expostas na Pinacoteca An-
derson Fabiano até o dia 24 
de fevereiro de 2023.
O objetivo da Bienal é de 
dar notoriedade aos artistas 
principiantes, profissionais 
e mestres. Os artistas com 
obras expostas terão seus 
trabalhos analisadas por 
um júri, que premiará nas 
categorias de pintura, de-
senho, gravura, escultura e 
fotografia. Buscando inovar 
e tornar o conteúdo total-
mente acessível, a Bienal 
de Artes contará com au-
diodescrição e tradução em 
libras das obras expostas. 
Além de oportunizar para 
todos os artistas participan-
tes, por meio de parceria 
com a NFEAT, a plataforma 
de gestão de coleções de 
obras de arte, a certificação 
das obras em blockchain, 
a mais moderna e segura 
tecnologia que existe no 
mercado.Confira a lista dos 
artistas Selecionados da 
III Bienal de Artes Visuais 
Oswaldo Goeldi:
Alexandre Luiz Frechette, 
Ana Clara Rodrigues Ca-
valcanti de Castro, Ana Eli-
sa Aguilera de Barros, Ana 

Luiza Rosa, Ana Paula Oli-
vino Mohallem, Anderson 
Lima Peres, Andrea Pente-
ado Menezes, Andrey Feli-
pe Marcondes dos Santos, 
Beatriz Raposo de Medei-
ros, Benedicta Apparecida 
Duarte Dantas, Bernardo 
Galvão de Medeiros, Bre-
no Pires de Campos, Carla 
Beatriz Franco Ruschmann, 
Caroline Dos Santos Fer-
nandes, Catarina Carvalho 
Dantas Cavalcante, Ceci-
lia Callegari de M. Mello, 
Claudia de Castro Barbosa, 
Cleber Eduardo dos Santos, 
Clóvis Camargo Machado, 
Dalila Zanon, Daniel Ri-
beiro Sayegh, David Nal-
di Elizeu, Denis Moreira 
da Costa, Diego de Souza 
Morais, Domingos Antônio 
de Souza Leão Filho, Do-
ris Dey de Castro Pereira, 
Emerson de Oliveira Bar-
bosa, Érico Ferry de Oli-
veira, Ernesto Silva Ferro 
Junior, Felipe Marcel Ro-
drigues, Francisco Carlos 
dos Santos, Gabriel Cesar 
Rosa da Silva, Gilberto Ma-
riano Tenório Junior, Gon-
çalo Rodrigues Guerra da 
Silveira, Gustavo Luiz de 
Souza Salvatore, Haroldo 
Breno Ferreira, Hérica Ma-
rília Barbosa Soares, Isabe-
la Garcia Malheiro, Jadir 
Battaglia de Abreu, Juliana 
dos Santos Salvador, Lila 
Deva Serrano Silva, Luiz 
Alexandre Valentim, Luiz 

Guilherme de Lima, Ma-
nasses Muniz Cavalcante, 
Marcia Menezes Curfel 
Carmona, Márcio Roberto 
Carneiro, Maressa Andrioli 
Rodrigues, Margarita Elvi-
ra Gallo, Maria Efigênia de 
Souza Lima, Maria Fernan-
da Cesário Peters, Mariana 
Andrea Bonifatti, Mariana 
Arndt de Souza, Mariane 
Pereira Costa de Araújo 
Chicarino, Marina Quinta-
nilha Ribeiro, Mateus Al-
meida da Silva, Meire Daia-
ne Martins, Paulo Henrique 
Ribeiro Cavalcante, Paulo 
Lionetti, Pedro Icaro da Sil-
va Alvarenga, Pedro Prates 
Romero, Pietro Ferrari da 
Costa, Rebekah Ferreira 
dos Santos Trovanini, Re-
ginaldo Modesto da Silva, 
Rosi leny Morokawa, Tal-
bert Igor Santana de Olivei-
ra, Tatiana Barthem Alves, 
Vanda de Sousa Savóia, 
Vanderli Sissi Kleuser Pe-
reira, Vera Regina de Souza 
Rossi, Vinícius Yano Cor-
rêa, Walter Mauro Soares 
Passos, William Roberto 
Ramires e Willian Menkes 
de Oliveira. A bienal estará 
disponível para a visitação 
gratuita de terça a sexta, 
das 9h às 12h e das 13hs às 
17hs, e aos sábados, domin-
gos e feriados das 11h às 
16h. A Pinacoteca Ander-
son Fabiano fica na Avenida 
Tomé Portes del Rei, 925, 
Vila São José, Taubaté/ SP.

Prefeitura de Pinda ressalta que Auxílio 
Funeral gratuito continua sendo fornecido 

pelo município
A Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Pin-
damonhangaba está ressal-
tando que continua ofere-
cendo o serviço de auxílio 
funeral gratuito (caixão, 
serviços de velório e trans-
porte, sujeito ao local de 
origem).
O serviço, garantido pelas 
Leis Municipais nº 2.497 e 
2.700, é destinado a mora-
dores de Pindamonhanga-
ba que serão sepultados no 
município e que se encon-
tram em vulnerabilidade 
social, comprovadamente 
carente e de baixa renda, 
em situação de desempre-
go, desprovidas de recursos 
financeiros e baixa renda 
que receba até três salários 
mínimos.
Para solicitar o benefício, 
um parente deve ir à sede 
da Secretaria de Assistência 
Social (rua Dr. Laerte Ma-
chado Guimarães, 590), de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.
Segundo a Prefeitura, aos 
finais de semana, feriados 

e dias de semana (17h às 
20h), o serviço também está 
garantido. As pessoas de-
vem se dirigir até o Velório 
e Funerária Santo Expedito, 
que entrará em contato com 
o plantão social da Prefei-
tura.
O escritório da Funerária 
está localizado à rua Dr. 
Frederico Machado, 82 e o 
velório na rua Major José 
dos Santos Moreira, 804. 
A empresa também atende 
pelo telefone 3522-3341 ou 
99681-8871.
Para usufruir do benefício 
social, o solicitante deve 
levar aviso de óbito, RG do 
requerente, RG do falecido, 
comprovante de renda do 
falecido e comprovante de 
endereço do falecido.
“É importante que as pes-
soas tenham conhecimento 
dessa informação pois neste 
ano, conforme os procedi-
mentos licitatórios, houve 
mudança na empresa res-
ponsável pela realização 
desse serviço, mas o servi-
ço está garantido. O Veló-

rio Santo Expedito passou 
a realizar o serviço, porém 
tem pessoas achando que 
o serviço não é mais reali-
zado”, afirmou a secretária 
Ana Paula Miranda.
Segundo ela, a Prefeitura 
vem realizando uma cam-
panha informativa com a 
divulgação de cartazes em 
locais públicos e publicação 
de matérias no site oficial e 
nas redes sociais do municí-
pio. “Essa divulgação é im-
portante pois infelizmente, 
na hora de dor e tristeza, os 
familiares ficam desorienta-
dos e acabam bancando os 
custos, sem ter condições 
financeiras. Mesmo sendo 
final de semana ou feriado, 
a própria empresa presta-
dora do serviço recebe os 
familiares para a conces-
são do auxílio”, frisou Ana 
Paula.
Para outras informações, 
o munícipe pode realizar 
contato com a Secretaria de 
Assistência Social, através 
do telefone 3643-1609 ou 
3643-1607.
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Rede de saúde de Taubaté atua nas escolas
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté promove ações de 
Saúde e atua nas unidades 
escolares da Rede Muni-
cipal de Ensino. As áreas 
oftalmológica e auditiva 
estão ofertando serviços 
de prevenção e acompa-
nhamento às crianças e 
jovens.
Na área de oftalmologia 

o atendimento da Saúde 
compreende 37 unidades 
de Educação Infantil e 34 
escolas de Ensino Funda-
mental. 
Dos 25.400 alunos, que 
realizaram a triagem, com 
base na tabela Snellen, cer-
ca de 10% apresentaram 
algum problema visual e 
após a detecção da altera-

ção foram encaminhados 
para acompanhamento 
com o oftalmologista na 
Clínica de Especialidades 
da Prefeitura ou para o 
AME.
O objetivo para 2023 é a 
ampliação deste serviço, 
para que todas as unidades 
escolares de Ensino Fun-
damental sejam atendidas.

Em relação aos exames 
auditivos, a Secretaria de 
Saúde em parceria com o 
NAPE (Núcleo de Apoio 
Pedagógico), da Secretaria 
de Educação, realiza um 
trabalho para detecção pre-
coce de crianças que pos-
sam apresentar problemas 
fonoaudiológicos.
Assim todas as crianças 

do Ensino Infantil/ Fun-
damental que apresentam 
qualquer alteração no 
comportamento auditivo 
ou problemas relaciona-
dos à comunicação como 
trocas na fala, gagueira e 
distúrbio de aprendizagem 
são encaminhadas ao CE-
DIC (Centro de Distúrbios 
da Comunicação) para 

triagem fonoaudiológica 
e realização de exames 
auditivo,s com prévia 
consulta com otorriono-
laringologista. A equipe 
da Assessoria Escolar do 
NAPE mantém contato 
constante com a equipe 
do CEDIC, com reuniões 
semanais para discussão 
dos casos.

Teatro Metrópole  de 
Taubatérealiza 
reunião aberta 

sobre a agenda de 
2023

Apresentações do 16º 
Festival de Poemas de 

Pindamonhangaba 
acontecem dias 4 e 5 de 

novembro

O 16º Festipoema - 
Festival de Poemas 
de Pindamonhangaba 
acontece nos dias 4 e 5 
de novembro, no Tea-
tro Galpão. 
Os poemas já foram se-
lecionados. 
No dia 4 acontece a 
apresentação dos po-
emas e no dia 5 apre-
sentação e premiação 
das categorias Poema, 
Interpretação e Vídeo.
O Festipoema é uma 
parceria entre a Se-
cretaria de Cultura e 
Turismo de Pindamo-

nhangaba e a Acade-
mia Pindamonhanga-
bense de Letras e foi 
criado em 2007 para 
estimular a criação ar-
tístico-literária, valori-
zar e divulgar a obra, 
criar espaço para a di-
vulgação dos trabalhos 
e proporcionar a popu-
lação uma relação mais 
estreita com a poesia.
Os premiados recebe-
rão:
CATEGORIA ADUL-
TO
1º, 2º e 3º lugar - 
Troféu Baltazar de Go-

doy Moreira
CATEGORIA JUVE-
NIL
1º, 2º e 3º lugar - Tro-
féu Juó Bananéri
CATEGORIA INFAN-
TIL
1º, 2º e 3º lugar - 
Troféu Bertha Celeste 
Homem de Mello
CATEGORIA INTER-
PRETAÇÃO CÊNICA
1º, 2º e 3º lugar - Tro-
féu Augusto César Ri-
beiro
CATEGORIA VÍDEO
1º, 2º e 3º lugar – Tro-
féu Amácio Mazzaropi

A Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa 
de Taubaté realiza no 
dia 08 de novembro, 
terça-feira, um encon-
tro com os interessa-
dos em reservar datas 
para o ano de 2023 no 
Teatro Metrópole. A 
reunião será às 14h, no 

próprio Teatro.
Podem participar deste 
encontro produtores, 
academias, escolas 
particulares e munici-
pais, entre outros inte-
ressados que tenham 
solicitações para uso 
do espaço destinado a 
apresentações artísti-

cas.
Para mais informações, 
os interessados devem 
ligar para (12) 3624 
-8695 ou encaminhar 
um e-mail para teatro-
metropole@taubate.sp.
gov.br. O Teatro fica na 
Rua Duque de Caxias, 
312, Centro.


