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Neste sábado tem
apresentação cultural no horto
municipal de tremembé.

Neste sábado, 26 de
fevereiro, artistas contemplados pela Lei
Aldir Blanc farão suas
apresentações no Horto
Municipal de Tremembé a partir das 09h00.
Confira o que vai rolar:
PASSEANDO PELA
HISTÓRIA DE TREMEMBÉ NO HORTO
MUNICIPAL
Um super oficina com

o objetivo de incentivar as crianças a escrita criativa, a produção
literária a partir de temas relacionados com
a história, tradições e a
cultura de Tremembé.
A P R E S E N TA Ç Ã O
DE CAPOEIRA DO
CENTRO
CULTURAL ZUMBIARTE
A Capoeira é uma arte
que compreende mui-

tos elementos da cultura popular como:
arte-marcial, dança e
música, além de ser um
dos esportes mais praticados no nosso país.
Participe
das
atividades nício das
atividades:
09h00
Local: no Horto Municipal (R. Poços de
Caldas, 32 – Bica da
Glória).

Campos do Jordão conta
com programação
especial de Carnaval
Neste Carnaval, Campos do Jordão conta
com programação especial no Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro.
Inspirada na mais conhecida história de
amor de Carnaval - entre Pierrot, Colombina
e Arlequim - nos dias
26 (sábado), 27 (domingo), 28 (segunda-feira) e 1o de março
(terça-feira), sempre às
14h, uma performance
teatral dará vida a esses
personagens, na Concha Acústica. A apresentação trará o estilo
Commedia
dellArt,
por meio de caracterizações com adereços e
acompanhamento das
marchinhas que narram a origem de um
baile de Carnaval. No
sábado (26) e no domingo (27), sempre às

15h, a banda Charanga
da Folia vai percorrer o
complexo que abriga o
Museu e o Auditório,
apresentando a essência do Carnaval popular com músicas harmonizadas por bumbo,
caixa, naipe de sopro
com saxofone, trompete e souzafone.
Além disso, as instituições trazem, na segunda-feira (28), às
15h, a ação “Cortejo e
Matinê”, com o Grupo
de Marchinhas SambaNilson, de Campos do
Jordão (SP).
Os artistas também percorrerão as instituições
até a Concha Acústica,
animando o público
com trompetes, trombone, bumbo, bateria,
teclado e vocal, além
de interpretar sucessos
dos carnavais de rua
como “Allah-Lá-Ô”,
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de Haroldo Lobo-Nássara, “Ô Abre Alas”, de
Chiquinha Gonzaga, e
“Mamãe Eu Quero”,
de
Jararaca-Vicente
Paiva.
Durante as apresentações, os visitantes
poderão criar suas próprias máscaras carnavalescas.
Na semana do Carnaval, as instituições
estarão abertas todos
os dias, das 9h às 18h,
inclusive na segunda-feira (28), dia em que
normalmente fecham
para manutenção. De
segunda a sábado, os
ingressos para as atividades podem ser
adquiridos na bilheteria do Auditório sendo R$15,00 (inteira) e
R$7,50 (meia/estudante e idoso). Aos domingos a entrada é gratuita.
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Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Pregão Eletrônico Nº 001/2022
- Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos de
uso Comum, Demanda Judicial e uso Veterinário. Tendo em vista despacho da
Sra. Secretária Municipal de Administração, Raphaela Caroline Pedroso Abrantes, fica determinado: O DEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, e via de consequência, a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME, para o
ITEM 049. Tendo em vista o desencontro de uma das características, exigida
pelo Edital, o produto não atende as especificações do Item 049. CONVOCA-SE as licitantes que ficaram em segundo lugar, para negociação em sessão a
realizar-se em 16/02/2022 às 10h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 14 de fevereiro de 2022
– Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 51, Termo nº 7571
Faço saber que pretendem se casar JUAREZ GABRIEL DOS SANTOS e MARIA NAZARETH DE FARIA,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Piritiba-BA, nascido no dia 10 de julho de 1960, de estado civil viúvo, de
profissão lavrador, residente e domiciliado na Rua Onze, nº 99, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho
de AGENOR MOREIRA DOS SANTOS, falecido em Piritiba/BA e de EDITE GABRIEL DE OLIVEIRA,
falecida em Piritiba/BA. A habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 26 de dezembro de 1954,
de estado civil divorciada, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Onze, nº 99, Jardim Alberto
Ronconi, Tremembé/SP, filha de JOSÉ BENEDITO FARIA, falecido em São Bernardo do Campo/SP e de
VICENTINA MARIA DE FARIA, falecida em São Bernardo do Campo/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.
Livro D-26, FLS. nº 52, Termo nº 7572
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO DA SILVA FERREIRA e DANIELLE CRISTINA ALVES
DIAS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Aparecida-SP, nascido no dia 05 de março de 1975, de estado civil
solteiro, de profissão engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua José Higino de Siqueira, nº 450, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de LUIZ CARLOS FERREIRA, falecido em Taubaté/SP na data de 02 de
janeiro de 2003 e de HELENA DA SILVA FERREIRA, falecida em Taubaté/SP na data de 24 de novembro de
2015. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 05 de março de 1985, de estado civil divorciada,
de profissão assistente administrativo, residente e domiciliada na Rua José Higino de Siqueira, nº 450, Jardim
Santana, Tremembé/SP, filha de JOSÉ ROBERTO RIBEIRO DIAS, natural de Pindamonhangaba/SP e de
ISABEL CRISTINA ALVES DIAS, natural de Taubaté/SP, 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.
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Caçapava realiza
mais uma etapa
de Regularização
do Santa Luzia I

A Prefeitura de Caçapava, por meio da
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, em parceria com a
Secretaria de Habitação do Estado de São
Paulo, inicia, no dia
3 de março, o cadastro social do bairro de
Santa Luzia I, para sua

posterior regularização
fundiária.
Nos dias 3, 4, 5, 7 e
8 de março, das 9h às
16h, agentes do Cidade Legal, devidamente uniformizados, vão
visitar as residências
informando sobre a documentação necessária
para a regularização.

Já nos dias 4, 5, 7, 8 e
9, das 9h00 às 12h00 e
das 13h00 às 15h30 haverá plantão para a entrega da documentação
e esclarecimento de
dúvidas na Escola Raif
Mafuz. A regularização deste núcleo deve
beneficiar 371 famílias
que residem na região.
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Confira a programação da vacinação da
próxima semana em Tremembé. Atenção
não haverá vacinação nos dias 28 de
fevereiro (segunda-feira) e 01 de março
(terça-feira).
Vacinação extra noturna na próxima quinta-feira, 03 de março, das
17h às 20h no centro
de eventos e na esf jd.
Maracaibo.
Grupos 05 a 11 anos:
Crianças de 5 anos a 5
anos 11 meses e 29 dias
com e sem comorbidades (pfizer pediátrica)
Crianças de 6 anos a 11
anos com comorbidades e deficiências (pfizer pediátrica)
Crianças de 6 anos a 11
anos sem comorbidades e deficiências (coronavac)
Grupos 12 anos ou
mais:
Dose adicional 18 anos

ou mais (intervalo de 4
meses da 2ª dose)
Reforço dose janssen
18 Anos ou mais (61
dias após a 1º dose)
Imunossuprimidos de
18 anos ou mais (28
dias após a 1º dose)
Segundas doses antecipadas pfizer
18 Anos ou mais (21
dias após a 1º dose)
De 12 a 17 anos (56
dias após a 1º dose)
Segundas doses antecipadas astrazeneca
18 Anos ou mais (56
dias após a 1º dose)
Segundas doses coronavac
18 Anos ou mais (28
dias após a 1º dose)

Dose adicional imunossuprimidos (intervalo de 28 dias da 2ª
dose)
Segunda dose adicional imunossuprimidos
(intervalo de 4 meses
da dose adicional)
Repescagem 1ª dose
12 anos ou mais
Vale lembrar que as
pessoas que ainda não
tomaram a primeira
dose, podem iniciar o
seu ciclo vacinal levando um documento
com foto oficial e o
comprovante de endereço no centro de eventos, de segunda a sexta,
das 08h00 às 12h00.

A Prefeitura de Taubaté informa que não
haverá expediente na
segunda e terça-feira
de Carnaval, dias 28 de
fevereriro e 1º de março.
O funcionamento será
retomado na quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Os Parques Municipais do Jardim das
Nações, SEDES, José
Pistilli (Quiririm) e
Fabrilar seguem funcionando das 7h às
17h para atividades
de lazer e esporte individual, respeitando
os protocolos de segurança contra Covid-19.
Horto municipal e par-

que Monteiro Lobato
seguem fechados na
segunda-feira para trabalhos de manutenção
interna.
O Mercado municipal
seguirá seu funcionamento na segunda, terça e quarta-feira das 7h
às 17h. ESSENCIAS
– Outros serviços que
não serão interrompidos:
Hospital
Municipal Universitário de
Taubaté – HMUT; Unidades de Pronto Atendimento de Saúde; Serviços de Verificação de
Óbito; Cemitérios Municipais, Funerárias e
seus serviços; Serviços

de Tratamento Fora de
Domicílio e Apoio à
Saúde; Serviços de Coleta domiciliar, seletiva
e hopitalar; Postos de
entrega Voluntárias –
PEVS’s; Guarda Municipal; Defesa Civil;
Serviços de Limpeza Urbana; Mercado
Municipal; Centro de
Controle de Mitigação;
Abrigo
Temporário
(Casa Transitória). A
Prefeitura ressalta que
devido as condições da
Pandemia do Covid-19
ainda existentes, não
acontecerá a edição
deste ano do tradicional de Carnaval de rua
da cidade.

26-27-28 de Fevereiro á 01-02 e Março 2022

Hospital Regional do
Litoral Norte seleciona
mais de 70 técnicos de
enfermagem

Funcionamento de serviços no feriado de carnaval

O Hospital Regional do
Litoral Norte (HRLN),
gerenciado pelo Instituto Sócrates Guanaes,
abrirá processo seletivo exclusivo para técnicos de enfermagem,
sem a exigência de experiência no mercado
de trabalho.
O objetivo é abrir espaço para captação e
desenvolvimento de
talentos em início de
carreira. Está prevista
a contratação de cer-

ca de 75 profissionais,
a serem convocados
conforme a demanda
da unidade. O salário é
de R$ 2.098,28.
As inscrições deverão
ser feitas pessoalmente
no hospital do dia 2 a
4 de março, no horário
das 9h às 15h. É preciso levar a ficha de inscrição preenchida e os
documentos exigidos
no Edital 003/2022,
disponível na aba “Trabalhe Conosco” do site
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do Instituto Sócrates
Guanaes: https://isgsaude.org.br/hrln/trabalhe-conosco/.
O HRLN fica na rua
Prudência
Sanches
Froile Mansano, nº
1200, em Caraguatatuba. O processo seletivo
contará com prova de
conhecimento técnico
e de informática, além
de entrevista coletiva/
grupo. As etapas são
classificatórias e eliminatórias.
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Tarifa do transporte público será
reajustada em março em Taubaté
A Prefeitura de Taubaté
informa que o valor da
tarifa do transporte público na cidade será reajustado a partir do mês de
março.
O reajuste se faz necessário considerando a essencialidade do serviço de
transporte público, que
enfrenta uma grave crise
devido à crise sanitária
acarretada pela pandemia
da COVID-19, com queda abrupta no número de
passageiros (atualmente
o sistema opera com 55%
da demanda em relação
ao período pré pandemia).
A nova tarifa foi calculada com base no contrato
de concessão do transporte público municipal. Os cálculos levam
em consideração o custo
operacional como salário
dos funcionários, preço
do combustível e índice da inflação, além de
aspectos operacionais,
como o tamanho da frota,
itinerários e a quantidade
de passageiros transportados.
A necessidade do reajuste foi influenciada principalmente pelo aumento
do preço do diesel (mais
de 44% em 2021), principal insumo da operação
do sistema. Para tanto, a
tarifa média será reajustada de R$ 4,20 para R$
4,67, uma variação de

11,22%, que representa a
inflação acumulada para
o sistema entre 04/2021
a 01/2022, apurada através do Índice Geral de
Preços – Disponibilidade
Interna (IGP-DI), medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que é
o índice utilizado para
reajustes de serviços e tarifas públicas.
A fim de estimular o uso
do bilhete eletrônico e reduzir o dinheiro a bordo,
será concedido desconto para pagamento nesta
modalidade e a tarifa pública do Cartão Rápido
passa de R$ 4,10 para
R$ 4,50. Para pagamento com dinheiro e Vale
Transporte o valor passa
de R$ 4,30 para R$ 4,70.
O cartão-estudante ficará
fixado em R$ 2,45.
O Cartão Rápido pode
ser obtido gratuitamente
na loja da concessionária
ABC Transportes, situada no terminal rodoviário urbano (rodoviária
velha).
A nova tarifa entrará
em vigor 15 dias após a
publicação do decreto
municipal no “Boletim
Oficial do Município”,
que aconteceu nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro.
A última atualização de
tarifa pública em Taubaté
foi realizada em julho de
2019.

Investimentos
O sistema de transporte público municipal de
Taubaté vai passar por
um processo de modernização. Com apoio e
supervisão do Banco
de Desenvolvimento da
América Latina (CAF),
está sendo elaborando o
Plano para Reestruturação de todo Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo. O projeto
teve início no final do
ano passado e encontra-se na primeira etapa de
levantamento de informações com a realização
de pesquisas ao longo
dos próximos meses. O
prazo de conclusão é o
final de 2022.
Em paralelo, o sistema
atual vai ter novos investimentos. A empresa
concessionária do sistema, a ABC Transportes,
vai incrementar a frota
atual com a aquisição de
10 novos veículos, além
de implementar novas
tecnologias, proporcionando maior sustentabilidade ambiental e maior
conforto aos usuários.
Também serão realizados investimentos nos
aplicativos de transporte,
com campanhas de adesão ao Cartão Rápido, e
na implantação de novos
terminais de autoatendimento para compra de
créditos e recarga.
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Condutores De Transporte
Escolar Poderão Renovar Sua
Permissão Até O Dia 04 De
Março Em Tremembé.

Em virtude ao ponto facultativo de 28 de
fevereiro
(carnaval),
os permissionários do
Transporte Escolar deverão solicitar a renovação
da permissão conforme a
lei 2713/2001, até o dia
04 de março no Setor de
Trânsito da Prefeitura de
Tremembé, Localizado
na Av. Audra, nº 503 –
Centro, com os seguintes

documentos: Cópia da
documentação do veículo, Comprovante de residência com no mínimo
2 anos no município de
Tremembé. CNH Título
de Eleitor
“A segurança das nossas
crianças é uma das prioridades na nossa cidade,
por isso é de extrema
importância que todos os
condutores de transporte
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escolar estejam aptos e
regularizados nos órgãos
competentes de trânsito”
comenta Marcus Querido, Diretor de Trânsito da
Prefeitura de Tremembé.
Atenção condutor! Não
perca o prazo. Para o
prestador de serviço permanecer regular perante
o município é essencial
que se efetue o pedido de
renovação.

26-27-28 de Fevereiro á 01-02 e Março 2022
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Enfermeira indígena
de Ubatuba ressalta
importância da
educação

CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA
EXTRATO DO EDITAL 01
EDITAL COMPLETO PARA ABERTURA, INSCRIÇÃO E INSTRUÇÕES ESPECIAIS DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022
A CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições
legais, faz saber que será realizado no Município, através da empresa Planexcon - Gestão Pública e Empresarial
Ltda., com supervisão da Comissão Examinadora, nomeada pela Portaria nº 09/2022, CONCURSO
PÚBLICO de “prova e títulos” visando o provimento de Emprego Público de Contador, conforme especificações
constantes no edital completo 01.
As inscrições poderão ser efetuadas no período compreendido entre os dias 02 a 17 de março de 2022, única
e exclusivamente por meio da internet, no site da empresa organizadora, endereço eletrônico:
www.planexcon.com.br, sendo que após esse período o sistema, automaticamente, não permitirá a realização
de inscrições.
E por motivo de transparência, para chegar ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, este
edital
estará
disponível
na
Imprensa
Oficial
e
Regional,
de
forma
resumida,
nos
sites:
https://www.camaranatividade.sp.gov.br/ e http://www.planexcon.com.br, de forma completa.
Natividade da Serra, 25 de fevereiro de 2022.

Assinado de forma
WILLIAM
digital por WILLIAM
MANOEL DOS MANOEL DOS
SANTOS:3053 SANTOS:30530231808
Dados: 2022.02.25
19:45:56 -03'00'
0231808
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Regiane Maria da Silva
é de origem tupi-guarani e é a primeira enfermeira indígena do
município de Ubatuba.
Nascida em aldeia do
litoral sul de São Paulo,
ela veio pra Ubatuba no
final de 2002, acabou
casando e se estabelecendo na Aldeia Renascer, no Corcovado, região sul de Ubatuba.
Um dos motivos para
sair do litoral sul foi a
busca de melhores condições de estudo. “Não
tinha a facilidade da escola dentro da aldeia, o
acesso era muito difícil,
tinha que ir andando e
não tinha transporte”,
contou Regiane. “Quando cheguei aqui, com 16
anos, tinha feito somente até a quinta série. Daí
voltei a estudar no EJA
– Educação de Jovens e
Adultos, parei quando

tive meus filhos, voltei
novamente, concluí o
ensino médio e depois
passei no vestibular e
fiz a faculdade de Enfermagem em Caraguatatuba”. Durante os
estudos, ela trabalhou
como agente indígena
de saúde (AIS) e, há
cinco anos, atua como
enfermeira na aldeia
acompanhando um total
de 68 pessoas de todas
as idades. Um fato que
a orgulha muito é que
100% da comunidade
de adultos da aldeia já
está vacinada contra a
Covid-19 com três doses.
Além disso, quase todas
as crianças em idade
elegível também estão
vacinadas, só faltando
concluir a imunização
daquelas que estavam
apresentando
algum
sintoma gripal e que,

por isso, devem aguardar 28 dias.
“A educação é fundamental. É muito importante que toda a comunidade indígena conclua
seus estudos, que possam terminar o ensino
médio e fazer um curso
técnico ou uma faculdade. Isso gera oportunidades de trabalho
e renda dentro mesmo
da aldeia”, destaca Regiane. “Podemos ter
médicos,
dentistas,
professores e professoras indígenas formados
nessas áreas”, completa.
Regiane destacou a preocupação com a sobrevivência de seu povo.
Além da preservação da
cultura e do reforço ampliação da saúde indígena, ela destacou como
fundamental a demarcação das terras e territórios indígenas.

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022
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Hospital Regional do Litoral
Norte seleciona mais de 70
técnicos de enfermagem
O Hospital Regional do
Litoral Norte (HRLN),
gerenciado pelo Instituto Sócrates Guanaes,
abrirá processo seletivo exclusivo para técnicos de enfermagem,
sem a exigência de experiência no mercado
de trabalho.
O objetivo é abrir espaço para captação e
desenvolvimento de
talentos em início de
carreira. Está prevista
a contratação de cer-

ca de 75 profissionais,
a serem convocados
conforme a demanda
da unidade. O salário
é de R$ 2.098,28. As
inscrições deverão ser
feitas pessoalmente no
hospital do dia 2 a 4 de
março, no horário das
9h às 15h. É preciso
levar a ficha de inscrição preenchida e os
documentos exigidos
no Edital 003/2022,
disponível na aba “Trabalhe Conosco” do site
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do Instituto Sócrates
Guanaes: https://isgsaude.org.br/hrln/trabalhe-conosco/.
O HRLN fica na rua
Prudência
Sanches
Froile Mansano, nº
1200, em Caraguatatuba. O processo seletivo
contará com prova de
conhecimento técnico
e de informática, além
de entrevista coletiva/
grupo. As etapas são
classificatórias e eliminatórias.
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A Secretaria
Municipal de
Saúde de São Luiz
do Paraitinga
informa que:

A Prefeitura Municipal de Potim recebe no
próximo dia 03 de março, a visita do
Secretário Executivo de Habitação do
Estado de São Paulo

I. Recebemos na data
de hoje, notificação
de 1 (um) novo caso
CONFIRMADO para
a COVID-19. Trata-se
de: 01 (uma) pessoa do
sexo masculino de 59
anos, morador do Orris;
II. Recebemos na data
de hoje, notificação de
16 (seis) casos RECUPERADOS para a COVID-19. Trata-se de:
01 (uma) pessoa do
sexo feminino de 36
anos, moradora do São
Benedito;

01 (uma) pessoa do
sexo masculino de 42
anos, morador do São
Benedito;
01 (uma) pessoa do
sexo feminino de 24
anos, moradora do São
Benedito;
01 (uma) pessoa do
sexo masculino de 83
anos, morador do Benfica;
01 (uma) pessoa do
sexo feminino de 15
anos, moradora do
Benfica;
01 (uma) pessoa do
sexo feminino de 21

anos, moradora do
Benfica; - Os casos
CONFIRMADOS contabilizam agora 1885
(mil e oitocentos e oitenta e cinco) pessoas.
- O Boletim Epidemiológico da Secretaria
Municipal de Saúde
aponta para 1800 (mil
e oitocentos) pacientes
RECUPERADOS.
- O total de casos DESCARTADOS contabiliza agora 856 (oitocentas e cinquenta e seis)
pessoas notificadas que
testaram NEGATIVO.

A Prefeitura Municipal de Potim recebe
no próximo dia 03 de
março, a visita do Secretário Executivo de
Habitação do Estado
de São Paulo Fernando Marangoni, para a
assinatura da ordem
de serviço para a execução da construção
de 40 unidades habita-

cionais, localizada no
bairro Vista Alegre.
A obra, que desde 2013
estava parada, vai contemplar 40 familias que
moram em situação de
vulnerabilidade social,
a beira do rio. Desde
2017, a administração
realiza tratativas com o
Estado e a União para
recuperar os investi-
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mentos. A assinatura
acontecerá na sede da
secretaria de Educação, que fica a Avenida Rio Grande do Sul,
nº43, bairro Jardim Cidade Nova, às 14hs.
Durante o evento acontecerá também a assinatura da ordem de
serviço do “Programa
Cidade Legal”.
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Saiba como desenvolver projetos culturais

Nos dias 04 e 05 março (quinta e sexta), o
advogado e especialista em direito cultural,
quintino botero, ministrará uma palestra
super interessante de
como desenvolver projetos culturais, no auditório da secretaria de
educação a partir das
19h.Sobre o artista:

Quintino botero foi
contemplado em mais
de 40 editais. É o criador dos projetos casa
da cultura professor
quintino jr, bloco do
erê, orquesta do erê,
congada do são benedito do erê. O evento
é gratuito e aberto para
toda a população. As
vagas são limitadas e

serão preenchidas por
ordem de chegada.
O uso de máscara é
obrigatório.
A apresentação será
transmitida pelo facebook da prefeitura.
A apresentação do artistas é apoiada pela
lei federal de emergência cultural aldir blanc
n°14.017/2020

A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Governo, realizou na manhã desta
sexta-feira (25/2) mais
uma ação no objetivo
de reorganizar os espaços públicos. Desta
vez, a atuação foi na
Barra Velha, próximo
ao terminal de travessias.
Após todos os ritos
de inspeção e notificações, os agentes do
Departamento de Fis-

calização, com o apoio
da Polícia Militar, fizeram a remoção de três
embarcações que estavam em total estado
de abandono. “Temos
trabalhado
constantemente nas ações de
identificação, notificação e remoção de veículos, embarcações,
bicicletas e demais elementos que antes ficavam abandonados nas
ruas, causado diversos
inconvenientes. Ações

como esta deixam nossas vias e espaços públicos mais limpos e
organizados”, destacou
o secretário de Governo, Cezar De Tullio.
A ação do Departamento de Fiscalização
tem como base a lei
529/2007, que institui
o Código de Posturas
da cidade. A ação prosseguirá nos demais espaços públicos como
praças, praias, ruas e
logradouros.

Prefeitura de Ilhabela remove
barcos abandonados na Barra
Velha
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Prefeitura de
Caçapava
implementa
Programa Parceria
Cidadã no
município

A Secretaria de Cidadania e Assistência
Social da Prefeitura de
Caçapava, está implementando o Programa
Parceria Cidadã com
investimento de R$
5.052.792,00 em serviços socioassistenciais
no município, representando 42% do orçamento da Secretaria de
Cidadania. O programa
prevê investimentos
em ações para o atendimento de crianças,
adolescentes, jovens,
adultos, idosos, pessoas com deficiência e
mulheres, além de adolescentes e jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas.
A estimativa é de cerca
de 4 mil atendimentos
de beneficiários e familiares por mês.
O valor representa um
aumento 53% no investimento da secretaria nessa área, em
comparação com o ano
anterior. Parte do investimento do programa, R$ 3.627.168,00,
está sendo aplicado na
celebração de Termo
de Colaboração com
as Organizações da

Sociedade Civil para
execução dos serviços
socioassistenciais no
município.
Deste
total,
R$
2.504.640,00
serão
aplicados no custeio do
plano de trabalho, com
duração de 12 meses,
das organizações selecionadas por meio de
chamamento público.
Além
disso,
R$
79.080,00 estão sendo
investidos no serviço
de residência inclusiva e R$ 1.043.448,00
investidos no serviço
de Casa Lar para crianças, adolescentes e jovens do município, por
meio de aditamento.
Na quarta-feira (23), a
Prefeitura publicou o
resultado final do edital de Chamamento
Público 003/2021 para
seleção das propostas
de plano de trabalho
apresentadas
pelas
OSCs.
Confira o resultado,
acessando o link.
Por meio deste chamamento público, serão
ofertadas:
- 662 vagas para o Serviço de Convivência
e Fortalecimento de
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Vínculo para crianças
e jovens, com valor per
capita de R$ 155,00;
- 30 vagas para Serviço
de Fortalecimento de
Vínculo para adulto,
também com per capita
de R$ 155,00;
- 147 vagas para Serviço de Proteção Social
Especial para Pessoas
com Deficiência, idosas e seus Familiares,
com valor per capita de
R$ 180,00;
- 10 vagas para Serviço
de Proteção Social Especial para adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa
PSC (Prestação de Serviços à Comunidade),
com valor per capita de
150,00;
- 25 vagas para Serviço de Proteção para
adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa LA (Liberdade Assistida) com
valor per capita de R$
240,00;
- 45 vagas para Serviço
de Acolhimento Institucional para idosos,
na modalidade abrigo
institucional,Grau I, II
e III, com valor per capita de R$ 1.500,00.0

