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Prefeitura realiza 
vacinação 

antirrábica em 
Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
em ação conjunta do CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos) e do CCZ 
(Controle de Zoonoses), re-
aliza na próxima quinta-fei-
ra, dia 23 de março, vaci-
nação antirrábica no bairro 
Chácaras Reunidas.
Das 9h às 16h, na UBS 
Chácaras Reunidas Bra-
sil, os moradores do bairro 

poderão levar cães e gatos 
para a aplicação da vacina, 
além da instalação de mi-
crochip para identificação 
dos tutores do animal.
No dia 30 ocorrerá a vaci-
nação para os animais do 
bairro Chácara Silvestre.
Esse modelo de vacinação 
faz parte de uma nova estra-
tégia do Governo do Estado 
de São Paulo que objetiva 

tornar a aplicação uma roti-
na, assim como as vacinas 
destinadas aos humanos. 
Os interessados deverão 
apresentar um comprovante 
de endereço no momento 
da vacinação que, acontece 
por ordem de chegada.
A UBS fica à R. Expedicio-
nário Benedito de Moura, 
222 – Chácaras Reunidas 
Brasil.

A Prefeitura de Taubaté en-
tregará neste sábado (25) 
170 escrituras de conjuntos 
habitacionais de interesse 
social, a partir das 8h, na 
EMEF Jardim dos Estados.
Serão entregues, pela Secre-
taria de Habitação, 120 títu-
los de legitimação fundiária 
para famílias contempladas 
do Conjunto Habitacional 
Waldomiro de Carvalho, 
conhecido como Parque Pi-
ratininga, e 50 documentos 
para famílias beneficiadas 
do Jardim Mourisco.
Os munícipes que foram 
beneficiados com essa ini-
ciativa receberam convites 

para participar do evento e 
os demais moradores dos 
bairros regularizados serão 
chamados gradativamente.
Desde o início das entregas 
das escrituras, em agosto de 
2021, cerca de 1450 famí-
lias, moradoras de mais de 
20 conjuntos habitacionais 
de interesse social, recebe-
ram os documentos oficiais 
de seus imóveis. 
Desse total, 850 escrituras 
foram entregues no ano 
passado e cerca de 600 tí-
tulos foram distribuídos em 
2021. 
Até o momento, a entrega 
das escrituras beneficiou fa-

mílias dos conjuntos habita-
cionais Parque Três Marias, 
Água Quente I e III, Bar-
dan, Cecap IV, José Pereira 
Coelho, Jardim América I 
e II, Belém, Granjas Pano-
ramas, Jardim das Améri-
cas, Canuto Borges, Vila 
Prosperidade, Parque dos 
Bandeirantes, Vila Bela, 
Umberto Passareli, José 
Benedito de Moura Bona, 
Taubateguassú, Jardim San-
ta Tereza, São Gonçalo, en-
tre outros. 
A escola Jardim dos Esta-
dos fica na Avenida Amador 
Bueno da Veiga, nº 1001, 
Jardim dos Estados.

Prefeitura de 
Taubaté entregará 

170 escrituras 
neste sábado (25)
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Evento no Museu 
Roberto Lee reúne cerca 

de 5.000 pessoas e 
arrecada 1.200 fraldas 

geriátricas

Cerca de 5.000 pessoas pas-
saram pelo Museu Roberto 
Lee no último sábado (18), 
durante o evento “Metal 
Old Biker´s”, encontro or-
ganizado pelo motoclube 
Serpente de Metal e que 
contou com a participação 
de motoclubes de Caçapava 
e região. Durante o evento 

foram arrecadados 394 qui-
los de alimentos, destinados 
ao Fundo Social de Solida-
riedade, além de 1.200 fral-
das geriátricas que serão 
doadas a entidades assisten-
ciais do município. A pro-
gramação do evento contou 
com apresentações musi-
cais, exposições e praça de 

alimentação.
O encontro de motoclubes 
teve o apoio da Prefeitura e 
faz parte das ações do Mu-
seu Roberto Lee para for-
talecer o turismo no muni-
cípio e valorizar o título de 
Caçapava, como a Capital 
Nacional do Antigomobi-
lismo.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 011/2023. Objeto: Registro de Preços 
para Aquisição Futura e Parcelada de Materiais Elétricos. Data para recebimento de 
proposta: das 08h00min do dia 22/03/2023, até às 08h00min do dia 03/04/2023; data 
da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 03/04/2023; data de início 
da sessão pública: às 09h00min do dia 03/04/2023, horário de Brasília/DF, local www.
bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações através do telefone 
(12) 3112-9200.

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a Deser-
ção da Tomada de Preços Nº 006/2023 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL 
CORRÊA DOS OUROS, POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Sessão realizada no dia 20/03/2023 às 10h00min. 
Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitação e Avaliação.
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Prefeitura de 
Caçapava abre 

inscrições para nova 
turma de curso gratuito 

de Drywall
A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Educação – Complexo 
Educacional Prof. Edison 
de Freitas Ramalho, abre 
inscrições a partir desta 
quarta-feira até sexta (22, 
23 e 24), para uma nova 
turma do curso presencial 
e gratuito de Instalação 
de Drywall, em parceria 
com a escola SENAI “Fé-
lix Guisard”–Taubaté.As 
inscrições devem ser feitas 
das 9h às 11h e das 14h às 
16h, de forma presencial, 
no Complexo Educacional, 
localizado na Rua André 
Santos de Oliveira Lima, 
nº15 – Vila André Martins.
O curso acontece de 4 a 27 
de abril nas seguintes datas: 
4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 
25, 26 e 27, das 13h às 17h, 
na própria escola. Para se 

inscrever, é necessário ter 
no mínimo 18 anos com-
pletos e ter concluído pelo 
menos a 5ª série do Ensino 
Fundamental e apresentar 
documento de identidade, 

CPF, comprovante de esco-
laridade e comprovante de 
endereço.Mais informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone e WhatsApp (12) 
3655-5152.

6ª etapa do Programa de 
Castração PET + 

Saudável começa esta 
semana com inscrições 

para cuidadores

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Meio Am-
biente, inicia esta semana a 
6ª etapa do Programa Pet + 
Saudável, com abertura de 
inscrições para cuidadores 
de animais. Entre os dias 20 
e 26 (segunda a domingo) 
um formulário online esta-
rá disponível para que este 
público possa inscrever até 
seis animais na campanha. 
Os protetores já foram avi-
sados.
Já no dia 1 de abril, sába-
do, serão abertas inscrições 
para a população em geral 
de todas as regiões da cida-
de, na EMEF Prof. Edmir 
Viana de Moura (Rua José 
Pançoldo Binari , 670 – Jar-
dim Caçapava), das 9h às 
15h.
Para fazer a inscrição a pes-
soa tem que ser maior de 
18 anos e deve apresentar 
a seguinte documentação:-
Cópia do RG, CPF e com-

provante de endereço. Cada 
pessoa pode cadastrar um 
animal por CPF.
As cirurgias (PET DAY) 
serão realizadas no dia 13 
de abril (quinta-feira), das 
8h30 às 16h, na escola Ed-
mir (mesmo local das ins-
crições). 
No dia das cirurgias, cada 
animal deve ter um tutor 
responsável, que precisará 
acompanhá-lo durante todo 
o procedimento.
Ao todo, serão 200 vagas 
oferecidas para esta eta-
pa, englobando as vagas 
destinadas aos cuidadores 
e ONGS cadastrados pelo 
Município e população.
Caso haja vagas remanes-
centes, será aberta novo pe-
ríodo de inscrição, na Praça 
da Bandeira. A confirmação 
das inscrições remanescen-
tes e os horários serão di-
vulgados no site do Municí-
pio, oportunamente.
A campanha

O Programa de Castração 
Permanente Pet Mais Sau-
dável foi lançado em maio 
de 2022, com o objetivo de 
atender, em várias etapas, as 
demandas de castração de 
cães e gatos nas diferentes 
regiões do município, por 
meio de um castra móvel 
equipado, com profissionais 
preparados para a realiza-
ção dos procedimentos.
Os procedimentos, que in-
cluem castração e microchi-
pagem, são gratuitos, e as 
famílias dos animais atendi-
dos recebem gratuitamente 
um kit pós-cirúrgico com a 
medicação necessária para 
os cuidados com os pets.
O objetivo é ajudar no con-
trole populacional de ani-
mais, melhorando a saúde 
e evitando o abandono de 
cães e gatos. Até o mo-
mento já foram realizadas 
5 campanhas, totalizando a 
castração e microchipagem 
de 1209 animais.

A Vigilância Epidemioló-
gica de Ubatuba (Viep) faz 
um alerta à população so-
bre circulação de fakenews 
sobre a vacina bivalente. 
Segundo o órgão, existem 
alguns áudios de WhatsApp 
sendo compartilhados cujo 
conteúdo recomenda a não 
vacinação com a bivalente 

contra Covid-19.
A Viep reforça que, até este 
momento, nenhum caso de 
reação adversa grave foi 
notificado pelos serviços de 
Saúde. 
“Desse modo, reforçamos 
a importância de adesão a 
vacinação dos grupos prio-
ritários que são os que estão 

sendo vacinados agora”, 
reforçou a coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica 
(Viep), enfermeira Alyne 
Ambrogi.
Saiba mais sobre a atual 
fase da vacinação em: ht-
tps://www.ubatuba.sp.gov.
br/destaques/fase3bivalen-
te/

Viep alerta sobre circulação de 
fakenews sobre vacina 

bivalente
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Taubaté adere ao 
plano estadual de 

mobilização 
contra o Aedes 

Aegypti
De 20 a 25 de março, a Pre-
feitura de Taubaté desen-
volve e intensifica ações de 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti. O município 
aderiu ao Plano de Mobili-
zação Social para Ações de 
Controle das Arboviroses 
no Estado de São Paulo, 
proposto pela Coordenado-
ria de Controle de Doenças, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde.
A proposta orienta que sees-
tabeleça no município uma 
força-tarefa para a elimina-
ção dos criadouros do mos-
quito da dengue e outras 
arboviroses, com auxílio e 
participação da população, 
organizações públicas e pri-
vadas para uma ação simul-
tânea em todo o Estado.
Em Taubaté, o Controle 
de Animais Sinantrópicos 
(CAS) irá promover pales-
tras nas unidades escolares 
municipais, participação em 
evento na Praça Dom Epa-
minondas para orientação 
a população, envolvimento 
das unidades de saúde para 
a promoção de atividades, 
utilização do cata treco e 

carro de som nos bairros e 
divulgação interna para que 
todos os prédios da muni-
cipalidade sigam um check 
list visando a eliminação 
dos criadouros.
Cronograma:
20/03 Palestra na EMEI 
Profª. Maria Isabel Pistili 
Mendonça (Quiririm);
21/03 Palestra na EMEI 
Miguel Luiz (Canuto Bor-
ges);
22/03 Stand na Praça Dom 
Epaminondas;
23/03 Palestra na EMEI 
Ondina Amadei Beringhs 
(Estiva) e;
24/03 EMEI Dr. José Ortiz 
Monteiro Patto (Jardim Ca-
lifórnia).
“Enfrentar o mosquito Ae-
des aegypti é uma tarefa 
contínua e coletiva, bus-
cando prevenir doenças que 
podem aumentar no verão, 
principalmente quando as 
condições climáticas são 
favoráveis ao aumento dos 
mosquitos”, ressalta o aler-
ta estadual.
Até 9 de março, Taubaté 
registrou 85 casos positivos 
de dengue, com um óbito 

em investigação.
Recomendações para evitar 
os criadouros do mosquito:
 O prato do vaso de planta 
também pode ser foco do 
mosquito. Elimine o pra-
to ou use um prato justo 
ao vaso, de forma que não 
haja espaço entre o vaso e 
o prato;
É importante deixar a caixa 
d’água bem fechada e reali-
zar a limpeza regularmente;
Descarte pneus usados em 
postos de coleta da Prefei-
tura;
Objetos que acumulam 
água, como potes e garra-
fas, também devem ser re-
tirados dos quintais;
 Lixo: Material para reci-
clagem deve ser mantido 
em saco fechado e em local 
coberto.
Ao apresentar os sinais e 
sintomas (dengue, Zika ou 
Chikungunya) é importan-
te procurar um serviço de 
saúde para diagnóstico e 
tratamento adequados, to-
dos oferecidos de forma 
integral e gratuita por meio 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

O Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté 
(FUSSTA) recebeu nesta 
sexta-feira (17) a doação 
de diversos itens da Cruz 
Vermelha Brasileira, entre 
roupas, produtos de higie-
ne e de limpeza que serão 
repassados a pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social do município.
Entre os itens recebidos es-

tão 160 kg de roupas, 311 
unidades de sabonetes, 305 
cremes dentais, 77 escovas 
de dentais, 15 pentes, 
49 unidade de absorventes, 
150 rolos de papel higiê-
nico, 22 litros de alvejante 
e pomada para prevenção 
e tratamento de assadura.
Ao longo de todo o ano, o 
FUSSTA arrecada 
alimentos não perecíveis; 

itens de higiene e de lim-
peza; 
móveis, através da campa-
nha “Móvel Solidário”; en-
tre outros itens. 
As doações podem ser le-
vadas até a Sede do Fundo 
Social, que fica na Estrada 
do Pinhão, 243, Bonfim. 
Mais informações podem 
ser obtidas através do 
whatsapp 99672-6718.

Fussta recebe doação da cruz vermelha 
brasileira

De 17 a 24 de março acon-
tecem as inscrições para 
oficinas de Dança do Ventre 
no Centro Cultural Toninho 
Mendes em Taubaté. Serão 
ofertadas 80 vagas e o pré 
requisito é ter acima de 18 
anos de idade. As pessoas 
atendidas pelos Centros de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) têm prio-
ridade na inscrição, mas é 

preciso apresentar encami-
nhamento do CRAS. As ofi-
cinas são promovidas pela 
Prefeitura de Taubaté atra-
vés da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa.
Para as inscrições devem 
ser apresentados RG e com-
provante de endereço, e as 
mesmas vão acontecer so-
mente de forma presencial 
na secretaria do Centro Cul-

tural Toninho Mendes, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 14h às 18h.
As aulas serão ministradas 
todas as quartas e sextas-
-feiras das 19h às 21h.
O Centro Cultural fica na 
Praça Coronel Vitoriano, nº 
01, Centro. O telefone para 
contato é (12) 3625-5140 e 
o email é cultura@taubate.
sp.gov.br.

Oficinas de dança 
do ventre gratuitas 

tem inscrições 
abertas em Taubaté


