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Prefeitura de Taubaté realiza 
ações de melhorias no 

Mercatau

beneficiários do Programa 
Municipal de Repasse de 
Cesta Básica passarão a 
integrar o Programa Mu-
nicipal de Transferência 
de Renda Básica mediante 
reavaliação do cadastro.
Para participar e permane-
cer no Programa, a família 
deve estar cadastrada ou 
ser atendida em programas 
públicos com acompa-
nhamento técnico social; 
residir no município de 
Taubaté, por no mínimo, 5 
anos, mediante comprova-
ção através de documenta-
ção; encontrar-se em situ-
ação de vulnerabilidade e 
extrema vulnerabilidade 
social; o responsável fa-
miliar deve ser maior de 
18 anos; e apresentar os 
documentos originais de 
todos os membros da fa-
mília. Serão priorizadas as 
famílias: que não estejam 
recebendo benefício de 
programa de transferência 

de renda; sejam chefia-
das por mulheres; com a 
menor renda por pessoa; 
com o maior número de 
crianças e adolescentes 
menores de 18 anos; com 
presença de pessoas com 
deficiência; com membro 
cumprindo medida sócio-
educativa; entre outras.
O tempo de permanência 
dos beneficiários do Pro-
grama será de 6 meses 
prorrogável por mais 6 
meses, mediante avaliação 
e recadastro.
LEI MUNICIPAL
Em setembro foi assi-
nada a Lei que institui o 
“Programa Municipal de 
Transferência de Renda 
Básica”, que substitui o 
repasse mensal de ces-
tas básicas por um cartão 
magnético para servidores 
e famílias beneficiadas 
pelo Programa Municipal 
de Repasse de Cesta Bá-
sica.

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social, começa na 
próxima segunda-feira, 17 
de janeiro, a distribuição 
do Cartão Mesa Tauba-
té. A entrega acontece de 
acordo com o cronogra-
ma já preestabelecido nos 
bairros, que são os mesmo 
locais e datas onde aconte-
ciam a entrega das cestas.
O Cartão Mesa Taubaté 
deve injetar na economia 
da cidade cerca de R$700 
mil reais por mês.
A iniciativa tem como ob-
jetivo garantir maior auto-
nomia na hora das com-
pras, possibilitando que 
os beneficiários escolham 
produtos que melhor aten-
dam as suas necessidades 
e também contribuir para 
a economia do município, 
já que o cartão magnéti-
co deverá ser utilizado no 
comércio local. Os atuais 

Unidades básicas de saúde de Taubaté passam 
a realizar testes de covid mediante 

agendamento

nuam prestando outros 
serviços, como aten-
dimentos de pré-natal, 
coleta de preventivo, 
por exemplo. As uni-
dades de Pamos, ESF 
(Estratégia Saúde da 
Família) e UBSs aten-
derão pacientes sinto-
máticos que devem ser 
priorizados devido o 
aumento expressivo na 
procura pelos testes. O 
agendamento deve ser 

realizado na própria 
unidade de referência 
do munícipe, de segun-
da a sexta-feira, das 
8h às 11h. E os testes 
serão realizados no pe-
ríodo da tarde, das 13h 
às 15h.
É necessária a apresen-
tação do cartão SUS/
SIM e documento 
pessoal, os resultados 
saem de 15 a 20 minu-
tos.

A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secretaria 
de Saúde, informa que 
as Unidades Básicas de 
Saúde passam a partir 
de segunda-feira, dia 
17 de janeiro, a realizar 
testes de covid-19 me-
diante agendamento. A 
necessidade do agen-
damento surgiu pela 
alta demanda para os 
profissionais de saúde 
das unidades que conti-
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EXPEDIENTE

Prefeitura de Caçapava 
realiza vacinação antirrábica 

nesta terça-feira (18), no 
Residencial Esperança

ser vacinados cães e gatos 
a partir dos três meses de 
idade.
A Vigilância em Zoonoses 
recomenda que os cães 
devem ser conduzidos por 
pessoas com idade e porte 
adequados para o mane-
jo do animal. Importante 
também que o animal es-
teja usando coleira e guia. 
No caso de cães bravos ou 
mordedores, de qualquer 

raça, devem utilizar foci-
nheira apropriada. Já os 
gatos devem ser transpor-
tados em caixas apropria-
das e em segurança.
As pessoas que forem le-
var os seus animais de-
vem continuar mantendo 
as medidas de segurança 
contra a Covid-19, perma-
necendo em distanciamen-
to umas das outras. O uso 
de máscara é obrigatório.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde/Vigilância em Zoo-
noses, informa que reali-
zará nesta terça-feira, dia 
18, vacinação antirrábica 
para cães e gatos no bairro 
Residencial Esperança. A 
ação ocorrerá na rua Go-
vernador André Franco 
Montoro (frente à praça), 
das 8h às 11h30, ou até o 
término das doses. Podem 

Chuvas causam escorregamento de terra 
na Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo 

em Pinda

bstrução da via, de respon-
sabilidade do DER, com 
máquina retroescavadeira. 
Além do DER e da Defesa 
Civil, a GCM e a Polícia 
Rodoviária Estadual tam-
bém atuaram no trabalho 
de liberação da estrada.
De acordo com informa-
ções da Defesa Civil, não 

houve vítimas e nenhum 
carro foi atingido. A pista 
foi completamente libe-
rada para tráfego por vol-
ta das 21h40. Na manhã 
desta sexta-feira (14), o 
Exército irá ao local para 
avaliação e colaboração 
para mitigar os riscos no 
trecho.

No final da tarde de quin-
ta-feira (13), o km 162 da 
Rodovia Dr. Caio Gomes 
Figueiredo (conhecida 
como Estrada do Piracu-
ama) sofreu um escorre-
gamento de terra, interdi-
tando o trânsito. A Defesa 
Civil de Pindamonhanga-
ba apoiou a ação de deso-
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Restrição de entrada e circulação de 
caminhões em Ilhabela continua até 30 de 

janeiro
O decreto não é aplicado 
a caminhões de pequeno 
porte denominado Veículo 
Urbano de Carga (VUC), 
que não excedam a largura 
máxima de 2,20 metros, 
comprimento de 6,30 me-
tros e carga total de até 3 
toneladas. Os veículos que 
não se encaixam na proi-
bição são os das Forças 
Armadas, Polícias Civil, 
Militar, Federal, Corpo 
de Bombeiros, veículos 
utilizados na prestação de 
serviços essenciais como 
de gêneros alimentícios 

perecíveis e não perecí-
veis, combustíveis, ener-
gia elétrica, água, coleta e 
transbordo de lixo, servi-
ço postal, atendimento de 
urgências e emergências, 
socorro mecânico (guin-
cho) e remoção de terra e 
entulho em virtude de de-
sastres naturais. 
A restrição foi implantada 
antes do Natal para con-
tribuir com uma melhor 
mobilidade urbana, con-
siderando o número de vi-
sitantes na cidade em alta 
temporada.

Ilhabela continua com 
a restrição de entrada e 
circulação de caminhões 
de acordo com o decreto 
8.904/2021. 
A medida é válida até 30 
de janeiro, sempre de sex-
ta a domingo. É proibida a 
entrada de caminhões na 
cidade das 16h de sexta-
-feira às 23h59 de domin-
go. 
Já a circulação desses veí-
culos dentro do município 
fica proibida entre 22h de 
sexta-feira às 23h59 de 
domingo. 

Praça do Araretama de Pinda 
conta com peça de teatro da 

Cia Velhus Novatus neste 
domingo

úne os amigos e prepara 
uma festa para recebê-la. 
Durante o tempo que ante-
cede a chegada de sua es-
posa, Sabino e os amigos 
vão relembrando velhas 
histórias assombradas e 
velhos causos caipiras.
No espetáculo, os atores se 
desdobram em várias per-
sonagens no decorrer da 
trama, além de assumirem 
a função musical cantan-

do, tocando e experimen-
tando diversos instrumen-
tos musicais populares, 
tais como a viola, pandei-
ro, reco-reco de bambu, 
caxixi, agogô, agogô de 
sapucaia e tambores, além 
da experimentação de al-
guns objetos percussivos.
O evento terá duração de 
70 minutos, com entrada 
gratuita e classificação in-
dicativa livre.

A Praça de Eventos do 
bairro Araretama recebe-
rá, no dia 16 de janeiro, às 
19h, a peça de teatro Ve-
lhus Causus, na qual en-
volve muita música e boas 
histórias.
Criado pela Cia. Velhus 
Novatus, a peça conta a 
história de Sabino, que, 
enquanto aguarda o re-
torno de sua esposa Dona 
Lurdinha do hospital, re-

Saúde promove 
atividade de 

prevenção da 
hanseníase

das 10h às 14h, uma 
atividade de conscien-
tização da hanseníase, 
com equipes da saúde 
tirando as dúvidas dos 
munícipes e realizan-
do busca ativa de no-
vos casos da doença 
que acomete, princi-
palmente, a pele e os 
nervos das extremida-
des do corpo. As par-
tes mais afetadas são 
os olhos, as mãos e os 
pés. As manchas ou 
feridas podem ocasio-
nar a perda de pelos na 
região. A hanseníase 
é causada pelo bacilo 
Mycobacterium leprae 
e a transmissão da do-
ença acontece por via 
aérea, quando pacien-
tes sem tratamento eli-
minam os bacilos por 

secreções nasais, gotí-
culas da fala, tosse ou 
espirro.
Como parte da cam-
panha, entre os dias 
17 e 22, profissionais 
da saúde também in-
tensificarão no Cen-
tro de Especialidades 
Médicas as orienta-
ções sobre a hansení-
ase, que tem cura e os 
medicamentos distri-
buídos gratuitamente 
pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). O tempo 
de tratamento pode va-
riar de 6 a 12 meses. A 
pessoa com sintomas 
suspeitos deve procu-
rar a unidade de saúde 
mais próxima de sua 
residência para diag-
nóstico e tratamento 
adequado.

Manchas brancas ou 
avermelhadas com 
perda de sensibilidade, 
formigamento, fisga-
das ou adormecimento 
de membros são alguns 
dos sintomas da hanse-
níase. Para o combate 
e prevenção da doença, 
a Secretaria de Saúde 
de Ubatuba, por meio 
da Vigilância Epide-
miológica, preparou 
a campanha “Janeiro 
Roxo” para informar a 
população sobre os sin-
tomas e a importância 
do tratamento precoce 
que evita transmissão, 
complicações e defici-
ências.
No próximo dia 22, 
será realizada no Cal-
çadão de Ubatuba, re-
gião central da cidade, 

Fundo Social de Tremembé 
entregou mais de 5 mil cestas 

básicas em 2021
to tão difícil que o mundo 
está passando, e podem 
ter certeza que não va-
mos medir esforços para 
ajudar ainda mais neste 
ano de 2022. Quero apro-
veitar e agradecer a todos 
que fizeram as doações de 
cestas básicas e de cestas 
verdes, e nos ajudaram a 
levar comida para a mesa 
das famílias que mais pre-

cisavam na nossa cidade” 
– agradece Eliana.
Seja um doador e contri-
bua você também com o 
Fundo Social de Tremem-
bé! Mais informações na 
Secretaria de Ação Social: 
(12) 9 9189-8755 / (12) 9 
9187-1956 ou presencial-
mente na R. José Montei-
ro Pato, 179-223 – Jardim 
Bom Jesus.

No último ano, o Fundo 
Social de Tremembé, li-
derado pela sua Presiden-
te Eliana Maria Neves 
de Lima, entregou 5.052 
cestas básicas e 759 cestas 
verdes para famílias em si-
tuação vulnerabilidade no 
município.
“É gratificante saber que 
conseguimos ajudar mui-
tas famílias neste momen-

Ilhabela aguarda orientação da 
Associação Brasileira de Cruzeiros 

Marítimos para confirmar 
cancelamento de escalas

Brasil. A recomendação 
foi encaminhada ao Mi-
nistério da Saúde e à Casa 
Civil.  
“Vai interferir na econo-
mia, mas defendemos a 
saúde dos tripulantes, pas-
sageiros e principalmente 
dos moradores de Ilhabe-
la. Aguardamos o melhor 
entendimento entre An-
visa e as Companhias de 
Cruzeiro”, disse o Prefeito 

Toninho Colucci.
A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
e do Turismo de Ilhabela 
estima que o impacto eco-
nômico local, gerado pela 
suspensão das escalas de 
navios seja em torno de 
R$ 30 milhões. 
A temporada 2021/2022 
previa 34 escalas em Ilha-
bela.e apenas oito foram 
realizadas.

A Prefeitura de Ilhabe-
la aguarda orientação da 
Associação Brasileira de 
Cruzeiros Marítimos (Clia 
Brasil) para confirmar o 
cancelamento das escalas 
de cruzeiros previstas para 
esta temporada na cidade.
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
recomendou a suspensão 
definitiva da temporada 
de navios de cruzeiro no 
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Matrículas e transferências 
escolares devem ser solicitadas por 

e-mail em Taubaté
ções no salão da Matrícula. 
Os pais ou responsáveis 
por crianças que tiverem 
dúvidas podem entrar em 
contato com a Secretaria de 
Educação pelos telefones: 
3621-4544 ou 3621-5717. 
Já as transferências entre 
as escolas municipais, es-
tas devem ser liberadas no 
início das aulas e poderão 
ser solicitadas diretamente 
na escola onde o aluno está 
matriculado. IMPORTAN-
TE Ao enviar o e-mail para 
solicitacao.matricula@
educacaotaubate.sp.gov.br, 
anexe fotos legíveis dos se-

guintes documentos:
– Certidão de nascimento 
do aluno
– CPF do aluno e do Res-
ponsável
– RG do aluno e do respon-
sável
– Comprovante de residên-
cia ATUAL no nome do res-
ponsável
– Dois números de telefone 
ativos (para comunicação)
As vagas serão ofertadas de 
acordo com a geolocaliza-
ção, entre a residência da 
família e a escola, e a dis-
ponibilidade de vagas nas 
unidades escolares.

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté, através da Secre-
taria de Educação informa 
que, devido ao aumento 
de casos de COVID-19 e 
Influenza, os atendimen-
tos para novas matrículas 
e transferências de alunos, 
que estão fora das esco-
las municipais de Taubaté 
passarão a ser somente por 
e-mail: solicitacao.matri-
cula@educacaotaubate.
sp.gov.br. A medida é ne-
cessária uma vez que visa 
preservar a saúde pública, 
de munícipes e de servido-
res, evitando as aglomera-
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Tremembé promove ação 
de vacinação 

antirrábica dos pets no 
Jardim Alberto 

Ronconi na próxima 
terça-feira, (18)

ÇÃO? 
Entre 8h30 às 16h00 
ORIENTAÇÕES PARA O 
ATENDIMENTO: 
Seu cachorrinho deve estar 
preso em guia para ser va-
cinado, o seu gatinho você 
deve levar em caixa de 
transporte, tudo pensando 
na segurança de todos e dos 
bichinhos que serão vacina-
dos.  ALGUNS ANIMAIS 
NÃO PODEM SE VACI-
NAR FIQUE ATENTO!
- Animais com menos de 4 
meses de vida; 

- Animais gestantes; 
- Cadelas e gatas que estão 
amamentando;
- Animais que estão fazendo 
algum tipo de tratamento.
FIQUE ATENTO! Assim 
que o Governo do Estado 
de São Paulo enviar novas 
doses, esta ação será reali-
zada em outras regiões da 
cidade.
EM CASO DE DÚVIDAS 
OU PARA MAIS INFOR-
MAÇÕES:
Canil Municipal (12) 
3674.3301

Fique ligado e veja onde 
você pode vacinar seu pet!
QUANDO POSSO VACI-
NAR MEU ANIMALZI-
NHO? 
Na próxima terça-feira, 18 
de janeiro.
ONDE VOU LEVAR ELE 
PARA VACINAR? 
No Centro Educacional An-
tônio de Mattos Barros, rua 
18, N°351 no Bairro Jardim 
Alberto Ronconi.
EM QUAL HORÁRIO 
DEVO COMPARCER AO 
PONTO DE VACINA-

Prefeitura de Taubaté realiza 
primeiras cirurgias do “mutirão de 

catarata”

ções no salão da Matrícula. 
Os pais ou responsáveis 
por crianças que tiverem 
dúvidas podem entrar em 
contato com a Secretaria de 
Educação pelos telefones: 
3621-4544 ou 3621-5717. 
Já as transferências entre 
as escolas municipais, es-
tas devem ser liberadas no 
início das aulas e poderão 
ser solicitadas diretamente 
na escola onde o aluno está 
matriculado. IMPORTAN-
TE Ao enviar o e-mail para 
solicitacao.matricula@
educacaotaubate.sp.gov.br, 
anexe fotos legíveis dos se-

guintes documentos:
– Certidão de nascimento 
do aluno
– CPF do aluno e do Res-
ponsável
– RG do aluno e do respon-
sável
– Comprovante de residên-
cia ATUAL no nome do res-
ponsável
– Dois números de telefone 
ativos (para comunicação)
As vagas serão ofertadas de 
acordo com a geolocaliza-
ção, entre a residência da 
família e a escola, e a dis-
ponibilidade de vagas nas 
unidades escolares.

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté, através da Secre-
taria de Educação informa 
que, devido ao aumento 
de casos de COVID-19 e 
Influenza, os atendimen-
tos para novas matrículas 
e transferências de alunos, 
que estão fora das esco-
las municipais de Taubaté 
passarão a ser somente por 
e-mail: solicitacao.matri-
cula@educacaotaubate.
sp.gov.br. A medida é ne-
cessária uma vez que visa 
preservar a saúde pública, 
de munícipes e de servido-
res, evitando as aglomera-


