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Prefeitura de Taubaté inicia 
mutirão de catarata e ação 

interna reduz fila de espera por 
consultas e exames em 
diversas especialidades

sica de saúde e pelo oftal-
mologista da atenção espe-
cializada, que apontaram o 
diagnóstico.
Para a realização do muti-
rão o paciente passará por 
mais uma consulta pré-ope-
ratória, que começa a ser re-
alizada a partir do dia 10 de 
janeiro. Realizará todos os 
exames como (biometria, 
ceratometria, mapeamento 
de retina e ultrassonografia 
em caso precise, por exem-
plo) necessários para a pro-
gramação e realização da 
cirurgia. O pós operatório 
será realizado em duas con-
sultas após o procedimento 
e a previsão de alta médica 
é de um mês após a cirurgia.
FORÇA TAREFA REDUZ 
ESPERA POR CONSUL-
TAS EM TAUBATÉ
A diminuição no tempo de 
espera por consultas foi 
possível após uma reformu-
lação na Policlínica, local 
em que são realizados os 
atendimentos com especia-
listas no município. Além 
de investimento em horas-
-extras dos médicos. A com-
paração, toma como base os 

números apresentados em 
abril de 2021 contrapondo 
aos índices apresentados 
no mês de dezembro, com 
o encerramento do mesmo 
ano. No caso das consul-
tas, em abril haviam 34.537 
pessoas inscritas aguardan-
do por consultas com um 
médico especialista e já 
em dezembro, esse número 
chegou a 24.162 pacientes. 
Foram 10.375 atendimentos 
ao longo de 8 meses.
A redução pode ser con-
ferida por especialida-
des, como: cardiologia 
(5.225/3.820), cirurgião 
vascular (773/192) derma-
tologista (1.443/560), en-
docrinologista 2.027/1618), 
gastro 2.816/2.444, neuro-
logista (3.999/2.555), of-
talmologista (5.954/4.936), 
otorrino (1.592/1.465), 
pneumologista (1.345/987) 
e reumatologista 
(2.050/1459). Além das áre-
as já mencionadas também 
foram atendidos pacientes 
que buscavam por acupun-
tura, cirurgias gerais, cirur-
gias plásticas, ortopedista e 
urologista.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, informa que a partir 
desta quinta-feira, dia 6 de 
janeiro, as empresas habi-
litadas para a realização do 
mutirão oftalmológico fa-
rão contato com os pacien-
tes para agendamento das 
consultas pré-operatórias.
Além disso, em uma ação 
da própria Secretaria de 
Saúde, realizou mutirões 
para redução da fila de es-
pera por consultas e exames 
em variadas especialidades 
médicas.
Foram habilitadas para a 
prestação do serviço de mu-
tirão oftalmológico, as em-
presas: Instituto de Olhos 
Parolin LTDA, Hospital Of-
talmológico Dia, Almeida e 
Venâncio LTDA e Efta Ci-
rúrgia Diagnóstico Ocular 
S/S LTDA.
Atualmente, a demanda 
municipal por consultas, 
exames e cirurgias para ca-
tarata conta com 2 mil pa-
cientes , que aguardam na 
fila do Cross, que já foram 
previamente avaliados pelo 
clínico geral da unidade bá-

Taubaté é a cidade que mais 
gerou empregos em novembro 

de 2021

Durante todo mês de no-
vembro foram registradas 
3.715 admissões contra 
2.344 desligamentos, o que 
totaliza um saldo positivo 
de 1.371 novos empregos 
gerados no município. O se-
tor que mais abriu postos de 
trabalho foi o de serviços, 

com saldo de 713 admis-
sões, seguido do comércio 
com 416 novos empregos e 
a construção civil com 268 
admissões. De janeiro a de-
zembro deste ano, o saldo 
de geração de empregos é 
de 4.440, sendo 32.809 no-
vos empregos.

A cidade de Taubaté é des-
taque na RM Vale como 
a cidade que mais gerou 
empregos em novembro de 
2021.  As informações são 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), dispositivo do Mi-
nistério do Trabalho.

Empresa contrata alunos 
e ex-alunos da escola 
municipal de ciências 

aeronáuticas
tratação para as funções de 
auxiliar de manutenção de 
aeronaves e mecânico de 
manutenção de aeronaves. 
A atitude foi viabilizada a 
partir de um convênio en-
tre a empresa e a Escola, 
com expectativa de novas 
contratações ao longo dos 
próximos 5 anos, de forma 
contínua, para composição 

e renovação do quadro fun-
cional. Os alunos estão em 
treinamento para a função, 
na própria unidade escolar, 
realizado pela M&F Con-
sultoria e Treinamentos, 
também integrante do con-
vênio. A contratação dessa 
mão de obra, formada aqui 
em Taubaté, ocorreu após 
processo seletivo.

A Digex Aircraft Mainte-
nance, com sede em São 
José dos Campos, contratou 
19 alunos e ex-alunos da 
Escola Municipal de Ciên-
cias Aeronáuticas (Emca).
A empresa atua há mais 
de 20 anos no mercado de 
manutenção de aeronaves 
e recorreu à escola munici-
pal de Taubaté para a con-
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-26, FLS. nº 32, Termo nº 7532
Faço saber que pretendem se casar SERGIO RICARDO MARCELINO e ELIANE FERREIRA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de São Paulo-SP, nascido no dia 24 de dezembro de 1974, de estado civil divorciado, 
de profissão segurança, residente e domiciliado na Rua Américo Teixeira Pombo, nº 39, Jardim Bom Jesus, 
Tremembé/SP, filho de NATALINA MARCELINO. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 11 
de agosto de 1975, de estado civil divorciada, de profissão auxiliar de limpeza, residente e domiciliada na Rua 
Américo Teixeira Pombo, nº 39, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, filha de ELUCHE FERREIRA, falecido 
em Taubaté/SP na data de 25 de julho de 2019. 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. 
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EXPEDIENTE

A Prefeitura Municipal de Potim por 
meio da Secretaria de 

Infraestrutura Urbana e Meio 
Ambiente solicita aos munícipes 
que façam o CADASTRO de seus 

animais
le de População de 
Animais por meio do 
Formulário no Goo-
gle Forms.  O cadas-
tro é extremamente 
importante para saber 
a população animal 
oficial do município 
e com esses dados 
constituir metas es-

tratégicas para o con-
trole de população e 
de zoonoses. 
As castrações tem 
previsão de ocorrer 
no mês de fevereiro. 
Se você já fez o seu 
cadastro não é neces-
sário fazer o cadastro 
novamente.

A Prefeitura Muni-
cipal de Potim por 
meio da Secretaria 
de Infraestrutura 
Urbana e Meio Am-
biente solicita aos 
munícipes que façam 
o CADASTRO de 
seus animais para o 
Programa de Contro-

Taubaté tem novo desafio pela 
copinha 2022

segunda-feira (3), e 
na partida seguinte 
foram arrecadados 
um total de 966 Kg 
de alimentos. A ex-
pectativa é de que a 
torcida compareça na 
próxima partida para 
prestigiar o time e 
ainda contribuir para 
que mais sopas sejam 
entregues aos tauba-
teanos.
Na sequência, ainda 
pela segunda rodada 
às 15h jogam Petro-
lina (PE) e Botafogo 
(RJ) e de acordo com 
os protocolos adota-
dos pela Federação 
Paulista de Futebol 
(FPF) será necessá-
rio o cadastro ante-
cipado dos torcedo-

res que pretendem 
acompanhar as parti-
das. O ingresso virtu-
al está disponível no 
https://doity.com.br/
copinha–taubate-x-
-aparecidense–2-ro-
dada . Ele deverá ser 
apresentado, na tela 
do celular ou impres-
so na chegada ao es-
tádio, bem como o 
comprovante de va-
cinação contra a Co-
vid-19 e o quilo de 
alimento.
Os portões abrem às 
11h30, para que filas 
sejam evitadas e fe-
cham às 13h30 para 
a partida do Taubaté. 
Para o segundo jogo 
da tarde, os portões 
abrem às 14h30.

O time do Taubaté 
enfrenta na quinta-
-feira, dia 6 de ja-
neiro, às 13h o Apa-
recidense (GO) no 
Estádio Joaquim de 
Moraes Filho, pela 
segunda rodada da 
Copa Paulista de Fu-
tebol Júnior.
Além do ingressos, 
o torcedor deve le-
var 1 Kg de alimen-
to não perecível que 
será encaminhado 
ao Mesa Taubaté, 
programa da Prefei-
tura de Taubaté que, 
arrecada os insumos 
e produz sopa que é 
entregue à população 
de diversos bairros.
Na estreia do Bur-
rinho, nesta última 
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Taubaté participa de 
pesquisa de turismo 
do governo estado

São Paulo (Ciet/Setur-
-SP).
O objetivo é avaliar o 
conhecimento da co-
munidade sobre as 
atrações turísticas lo-
cais e assim dimen-
sionar a satisfação e 
outros aspectos acerca 
do tema. A “Pesquisa 
de Percepção do Turis-
mo” será feita nas 395 
cidades que englobam 
70 estâncias turísticas, 
140 municípios de in-
teresse turísticos e 185 
cidades das 49 regiões 
turísticas do estado de 

São Paulo.
O estudo fornecerá in-
formações para que as 
Secretarias, estadual 
e municipais, possam 
elaborar as políticas 
públicas para o setor. 
A intenção é de reali-
zação frequente para 
que o crescimento 
sustentável do turismo 
esteja alinhado com os 
valores da população. 
A primeira pesquisa – 
2020/2021 – envolveu 
183 municípios entre 
estâncias e MITs, com 
11.252 respostas.

A prefeitura de Tauba-
té, por meio da Se-
cretaria de Desenvol-
vimento, Inovação e 
Turismo, está partici-
pando de uma pesqui-
sa, de modo on-line, 
para saber a opinião da 
população sobre o tu-
rismo na cidade.
A pesquisa ficará dis-
ponível até o dia 28 de 
janeiro de 2022 e é co-
ordenada pelo Centro 
de Inteligência da Eco-
nomia do Turismo da 
Secretaria de Turismo 
e Viagens do Estado de 

Ilhabela segue decisão da 
Associação Brasileira de 

Cruzeiros Marítimos e 
suspende escalas até 21 de 

janeiro

a associação informa 
que estará trabalhando, 
em nome das compa-
nhias de cruzeiros que 
operam no país – MSC 
Cruzeiros e Costa Cru-
zeiros – para buscar 
alinhamento com as 
autoridades do gover-
no federal, Anvisa, es-
tados e municípios nos 
destinos operados em 
relação às interpreta-
ções e aplicações dos 
protocolos operacio-
nais de saúde e segu-
rança que haviam sido 
aprovados no início da 
atual temporada, no 
mês de novembro.
A Secretaria de De-
senvolvimento Eco-
nômico e do Turismo 
de Ilhabela estima que 
o impacto econômico 
local, gerado pela sus-
pensão das escalas de 
navios até o dia 21 de 
janeiro, seja em tor-

no de R$ 7,5 milhões. 
A expectativa é que a 
temporada de navios 
possa ser estendida e 
que estas escalas sus-
pensas ocorram em 
outras datas, mantendo 
como previsto as 34 es-
calas programadas na 
cidade.  
A Prefeitura de Ilhabe-
la esclarece que todos 
os protocolos sanitá-
rios das embarcações 
são de responsabilida-
de da Anvisa e previa, 
entre outras regras, a 
exigência que os tri-
pulantes apresentem 
antes do embarque o 
Passaporte de Vacina-
ção com duas doses e 
teste RT-PCR negati-
vo e teste de antígeno. 
Além disso, durante a 
viagem, parte dos pas-
sageiros e dos funcio-
nários são testados dia-
riamente para controle.

A Prefeitura de Ilha-
bela informa que as 
escalas de cruzeiro na 
cidade estão suspensas 
até pelo menos dia 21 
de janeiro, conforme 
decisão da Clia Brasil 
(Associação Brasileira 
de Cruzeiros Maríti-
mos).
Até o dia 21 de janeiro, 
estavam previstas pelo 
menos cinco escalas de 
cruzeiros no arquipéla-
go.
Segundo a entidade, a 
decisão está baseada 
nas incertezas de in-
terpretação e aplicação 
dos protocolos opera-
cionais previamente 
aprovados. A Clia in-
forma que a suspensão 
tem efeito imediato 
para novas partidas e 
nenhum hóspede será 
embarcado até o dia 21 
de janeiro. 
Durante esta pausa, 
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Atenção Pacientes de 
Tremembé Com 

Sintomas Gripais

te no Pronto Atendi-
mento. CONSULTAS 
E EXAMES AGEN-
DADOS NO CEN-
TRO DE DIAGNOSE
Neurologista
Oftalmologista
Vascular
Dermatologista 
Exames de Ultrassono-
grafia e de Eletrocar-

diograma. As consul-
tas agendadas com as 
especialidades acima, 
estão confirmadas para 
os mesmos dias e horá-
rios, mas o LOCAL DE 
ATENDIMENTO será 
transferido do CEN-
TRO DE DIAGNOSE 
para o CENTRO DE 
SAÚDE.

A partir desta terça-fei-
ra, 04 de janeiro, pa-
cientes com sintomas 
gripais serão atendidos 
no Centro de Diagno-
se, de segunda a sexta, 
das 08h00 às 17h00.
Após este horário, e 
nos finais de semana, 
os atendimentos serão 
realizados normalmen-

Pinda inicia troca 
de alimentos por 

ingresso do
 Circo 

Globo Max

A troca acontece das 8 
às 11h30 e das 13h30 
às 16h30 – até que haja 
ingressos disponíveis. 
O Fundo Social fica na 
Rua Deputado Claro 
César, nº 53, Centro.
Casos a cota de 500 in-
gressos não tenha sido 
esgotada até o dia do 
espetáculo, haverá tro-
ca diretamente na bi-
lheteria do circo – que 
está montado no espa-
ço de eventos do Par-
que da Cidade.
O secretário adjunto 
de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores, expli-
cou que “nos últimos 
anos, a Prefeitura vem 
atuando em diversas 
iniciativas para forta-
lecimento da cultura, 
valorizando o setor 
e criando iniciativas 

para o entretenimento 
da população, e sempre 
que possível alinhando 
com a área social”.
A presidente do Fundo 
Social de Solidarie-
dade, Claudia Vieira 
Domingues, disse que 
os alimentos serão des-
tinados às famílias em 
vulnerabilidade social. 
“É mais uma ação do 
município que possi-
bilita a arrecadação de 
alimentos e ajuda ao 
próximo. Isso é funda-
mental para atender-
mos a população que 
mais precisa. 
Gostaria de agradecer 
a equipe do Circo Glo-
bo Max e da Secretaria 
de Cultura e Turismo 
pela parceria, que vai 
beneficiar muito a po-
pulação”, finalizou.

Em parceria com o 
Circo Globo Max, a 
Secretaria de Cultura 
e Turismo de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de 
Turismo, com apoio do 
Fundo Social de So-
lidariedade, realiza o 
primeiro evento bene-
ficente do ano. 
Haverá troca de ali-
mentos por ingressos 
para o circo.
A pré-estreia, que 
acontecerá no próximo 
dia 6 (quinta-feira), às 
20h30, terá entrada de 
1 quilo de alimento não 
perecível, exceto sal.
A troca do alimento 
pelo ingresso acontece 
no Fundo Social, com 
disponibilidade de 500 
entradas, com limite de 
5 ingressos por pessoa. 


