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Blues na Praça é atração 
deste fim de semana na 
Praça Sete de Setembro

ras, Irwing Baptista, 
e 21 horas, The Simi 
Brothers e a atração 
internacional Dylan 
Triplett, dos Estados 
Unidos. De acordo 
com o secretário adjun-
to de Cultura e Turis-
mo, Ricardo Flores, o 
evento vai surpreender 
o público por sua qua-
lidade. “Com o abran-
damento da pandemia, 
pudemos tirar do papel 
vários projetos que já 
estavam sendo plane-
jados para levar cultura 
e lazer para os morado-
res de Pinda e região. 
O Blues na Praça retor-
na este ano, com uma 
proposta diferenciada, 
focando numa progra-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo e Fundo 
Social de Solidarieda-
de, realizam o Blues 
na Praça, de 11 a 14 
de agosto. A entrada é 
gratuita e as atrações 
são todas especiais. Na 
quinta-feira (11), às 19 
horas, Paulo Meyer & 
The Thunderheads; na 
sexta-feira (12), às 19 
horas, Highland Bro-
thers e às 21 horas, 
Marco Naves & The 
Tigermen. No sábado 
(13), às 19 horas, Edu 
Souza, e às 21 horas, 
Blues Etílicos. No do-
mingo (14), último dia 
do evento, às 19 ho-

mação nacional e in-
ternacional, que com 
certeza vai agradar os 
apreciadores desse es-
tilo musical”, explicou.
Na oportunidade, será 
realizada ainda a feira 
de artesanato Arte En-
canto, pelo Fundo So-
cial de Solidariedade, 
no galpão histórico da 
Praça Sete de Setem-
bro, que estará aberto 
ao público. Também 
haverá uma tenda do 
Novo Turismo que 
contará com os con-
vidados (alambique 
PindaBoa, Restaurante 
Colmeia, entre outros), 
fortalecendo a divulga-
ção dos atrativos turís-
ticos da nossa cidade.

Confira nas artes todos os grupos 
que estão sendo vacinados nesta 
semana contra a covid-19  e gripe 

em Tremembé

ro 
Segunda a sexta
08h00 às 11h00 e das 
13h00 às 16h00
Centro de saúde
Segundas, terças, quin-
tas e sextas
07h30 às 16h00
Quartas
 10h00 às 16h00
É obrigatório a apre-
sentação da carteirinha 
de vacinação e um do-

As vacinas estão sendo 
aplicadas normalmente 
no centro de saúde e 
nas esf´s. 
Atenção: não esta mais 
sendo realizada a va-
cinação no centro de 
eventos.
Programação de vaci-
nação 
De 08 a 12 de agosto
Esf´s - procure o esf de 
referência do seu bair-

cumento com foto.
É fundamental que to-
dos os munícipes com-
pletem o ciclo vacinal 
com todas as doses 
necessárias, de acor-
do com a idade e com 
o intervalo de 4 me-
ses do recebimento da 
dose anterior.  Só as-
sim vamos ser efetivos 
e evitar formas graves 
de doença.
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EXPEDIENTE

09 de Agosto 2022 

sendo realizadas ar-
recadações de roupas 
masculinas e infantis 
para a população em 
vulnerabilidade social.
“Agradeço ao estado 
por essa importante 
iniciativa em prol do 
nosso Fundo. E refor-
ço que seguimos mon-
tando alguns kits de 
roupas para serem en-
tregues às famílias em 

Na manhã desta segun-
da-feira, 8 de agosto, o 
Fundo Social de Soli-
dariedade de Ubatuba 
(FSS) recebeu a doa-
ção de 500 cobertores 
da campanha estadual 
“Inverno Solidário”.
A Presidente do Fun-
do, Rita de Cássia, 
agradeceu a doação e 
reforçou que além des-
ta ação também estão 

situação de vulnerabi-
lidade. Nosso trabalho 
é contínuo, por isso 
peço para quem pu-
der colaborar para nos 
ajudar com doações de 
roupas de inverno”, co-
mentou. Quem quiser 
contribuir com essas e 
outras ações do Fundo 
Social, pode entrar em 
contato através do tele-
fone: (12) 3833-1021.

Fundo Social de 
Ubatuba recebe 

doação de 
cobertores

missão do Idoso), 
Dr Juliano Modesto 
(Comissão Especial 
das Relações Institu-
cionais),  Dr Marcelo 
Huguenin (Comissão 
de Tecnologia e Ino-
vação),  Dra Meire 
Xavier (Comissão da 
Mulher Advogada),    
Drª Danielle Mari-
nho (Comissão Meio 
Ambiente),  Dr André 

Iniciando a semana 
do Advogado com 
ideias , projetos, pro-
postas e muita vonta-
de de fazer acontecer. 
Estiveram presen-
tes o Dr Luiz Carlos 
(Presidente da OAB 
Tremembé), Drª Ly-
gia Frazão (Vice Pre-
sidente da OAB de 
Tremembé), Dr Da-
niel Domingues (Co-

Augustinho (Comis-
são Especial da Ad-
vocacia Trabalhista), 
Dr João Vicente (Co-
missão Permanente de 
Direitos Humanos) e 
Drª Sthefanie Guada-
lupe  (Comissão de 
Execução Cri-
minal e assuntos 
P e n i t e n c i á r i o s ) . 
A OAB do Futuro co-
meça AGORA!

Reunião com 
Presidentes de 
Comissão OAB 

Tremembé e Posse de 
Comissão
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Prefeitura de Taubaté adere ao “Talento 
Brasil”

mente aos meninos. 
Podem se inscrever os 
nascidos entre os anos 
2006 e 2011, as vagas 
serão ocupadas por 
ordem de inscrição. 
Interessados devem 
comparecer à sede da 
Secretaria de Esportes 
da Prefeitura situada 
à Rua Edmundo Mo-
rewood, 331 – Vila Ed-
mundo, no período de 
8 a 15 de agosto, das 
9h às 12h e das 14h às 
17h, munidos do RG e 
CPF próprios e do res-
ponsável que devem 
estar presente no mo-
mento da inscrição.
O projeto é gratuito e 
além dos treinos de 2ª 

A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secreta-
ria de Esportes, Lazer 
e Qualidade de Vida, 
em parceria com o 
Idex (Instituto para o 
Desenvolvimento do 
Mercado Interno e Ex-
terno) adere ao proje-
to “Talento Brasil” e 
abre inscrições para 
crianças e jovens que 
sonham com uma car-
reira no futebol.
O projeto ofertará 90 
vagas divididas igual-
mente nas categorias: 
sub 12, sub 14 e sub 
16. As duas primeiras 
para ambos os sexos, 
enquanto a sub 16 é 
destinada exclusiva-

a 6ª feira, das 13h30 
às 18h, oferece tam-
bém o kit com cami-
seta, calção e meias. A 
comissão técnica será 
formada por profissio-
nais que são referência 
na formação de atletas 
que desejam seguir 
carreira esportiva. Os 
treinamentos se asse-
melham às categorias 
de base de times gran-
des e englobam aspec-
tos físicos, técnicos e 
táticos. 
Os treinos acontecerão 
no Campo da Espla-
nada Santa Terezinha, 
que fica à Rua Délcio 
Leite, 7, em frente ao 
Sesc.

novos cadastros pode-
rão ser realizadas nor-
malmente de segunda a 
sexta-feira.
As famílias com ca-
dastros desatualizados 
há mais de 24 meses 
ou incluídas em Averi-
guação Cadastral, que 
apresentam divergên-
cia entre os dados de 
renda declarados e os 
rendimentos encontra-
dos em outras bases do 
Governo, devem bus-
car o mutirão com toda 
documentação exigida 
para atualizar os dados.
A atualização cadastral 
é fundamental para as-
segurar a qualidade dos 
dados e garantir que as 
informações registra-
das na base do Cadas-
tro Único estejam sem-
pre de acordo com a 
realidade das famílias. 
Isso deve ser feito obri-
gatoriamente a cada 
dois anos ou sempre 
que houver mudanças 
nas características da 
família ou mudança de 
domicílio.
Para se inscrever no 
Cadastro Único ou re-
gularizar pendências, 
o responsável familiar 
poderá agendar atendi-
mento em uma das uni-
dades dos Centros de 
Referência da Assis-
tência Social (CRAS) 

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimen-
to e Inclusão Social 
(SEDIS), realizou no 
último sábado, dia 6 
de agosto, cerca de 80 
atendimentos durante 
o primeiro sábado do 
mutirão para atualiza-
ção do Cadastro Único 
(CadÚnico).
A ação aconteceu na 
Central de Atendimen-
to do Cadastro Único 
e os principais aten-
dimentos prestados 
aos munícipes foram 
orientações sobre o 
CadÚnico, atualização 
e recadastro.
A atualização cadas-
tral é uma exigência 
do Ministério da Cida-
dania, que identificou 
no município 10.670 
pessoas em situação de 
averiguação e revisão 
cadastral. A iniciativa 
faz parte da Campanha 
de Averiguação e Revi-
são Cadastral 2022.
O mutirão será realiza-
do todos os sábados do 
mês de agosto das 8h 
às 14h por demanda es-
pontânea. É importante 
destacar que a ação 
é direcionada apenas 
para as pessoas que 
precisam atualizar os 
dados, outras deman-
das como inscrição de 

ou retirar uma senha 
na Central de Atendi-
mento do CadÚnico de 
segunda a sexta-feira a 
partir das 8h.
A Central de Atendi-
mento do Cadastro 
Único fica na Rua Pas-
qua Scalzoto Pasto-
relli, nº 82, Jardim das 
Nações. O telefone de 
contato é (12) 3635-
1605.
Veja a seguir a docu-
mentação exigida para 
a atualização do cadas-
tro:
Adultos: carteira de 
identidade (RG), certi-
dão de nascimento ou 
casamento, CPF, título 
de eleitor; carteira de 
Trabalho e último con-
tracheque – obrigatório 
para quem trabalha de 
carteira assinada.
Crianças, adolescentes 
e jovens: certidão de 
nascimento ou cartei-
ra de identidade (RG), 
CPF e declaração es-
colar (para quem está 
frequentando escola de 
4 a 21 anos incomple-
tos).Comprovante de 
endereço atual
OBS: Os beneficiários 
do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC), 
aposentados, pensio-
nistas, precisam apre-
sentar o comprovante 
de renda.

Mutirão para atualização 
do Cadastro Único 

realiza cerca de 
80 atendimentos
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Prefeitura de Ilhabela 
entrega 

medicamentos de 
Alto Custo na 

próxima quinta-feira
Ilhabela e neste mês 
ocorrerá nos dias 18, 
19, 22, 23, 24, 25 e 26, 
exceto fins de semana, 
feriados e pontos fa-
cultativos.
O beneficiário pode re-
tirar os medicamentos 
na “Nossa Farmácia”, 
que fica localizada na 

A Prefeitura de Ilhabe-
la, por meio da Secre-
taria de Saúde, inicia 
a entrega dos medica-
mentos de Alto Custo 
do mês de agosto na 
quinta-feira (18/8).
A entrega é feita pela 
equipe da Assistên-
cia Farmacêutica de 

rua Prefeito Mariano 
Procópio de Araújo 
Carvalho, 86, no Pere-
quê, sempre das 8h às 
16h. Vale lembrar que 
a retirada pode ser fei-
ta por um familiar ou 
amigo, mediante apre-
sentação de documento 
próprio e do paciente.


