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Futebol feminino de 
Taubaté conhece 

adversários e tabela 
do brasileiro A2

A Confederação Brasilei-
ra de Futebol divulgou os 
grupos e a tabela de jogos 
do Campeonato Brasilei-
ro Feminino da Série A2. 
A Associação Desportiva, 
que no ano passado con-
quistou o acesso e o título 
da Série A3, está no Gru-
po A ao lado das equipes 
do Red Bull Bragantino/
SP, São José/SP, Botafogo/
RJ, Fluminense/RJ, Minas 
Brasília/DF, CRESSPOM/
DF e América/MG.Na Pri-
meira Fase, os clubes irão 
se enfrentar em turno único 
dentro das chaves com os 
quatro primeiros coloca-
dos garantindo vaga para 
as Quartas de Final, onde 
a partir de então o campe-
onato passará a ser jogado 

no sistema de mata-mata.A 
AD Taubaté iniciou os tra-
balhos da temporada no dia 
13 de fevereiro. Além da 
Série A2 do Campeonato 
Brasileiro, o time também 
estará em campo para a dis-
puta do Campeonato Pau-
lista, que terá início no dia 
10 de maio. Confira a tabela 
de jogos da AD Taubaté na 
competição:
15/04 – 15h – Minas Brasí-
lia/DF x AD Taubaté – De-
felê (Brasília/DF)
23/04 – 15h – AD Taubaté 
x Fluminense/RJ – Joaquin-
zão
30/04 – 15h – Red Bull Bra-
gantino/SP x AD Taubaté – 
CT do Red Bull (Jarinú/SP)
06/05 – 15h – América/MG 
x AD Taubaté – Complexo 

da PUC (Belo Horizonte/
MG)
13/05 – 15h – AD Taubaté 
x São José/SP – Joaquinzão
20/05 – A Definir – AD 
Taubaté x Botafogo/RJ – 
Joaquinzão
27/05 – A Definir – CRESS-
POM/DF x Taubaté – Maria 
L. Abadia (Ceilândia/DF)
Elenco
Goleiras: Yolanda, Adriana 
e Pamella
Laterais: Carol Franco, Ma-
ria Eva, Bianca e Mariana
Zagueiras: Hericka, Jérika, 
Mariana Cristina e Carol 
Xavier Meia-campistas: 
Tatá, Alexia, Lauana, Isabe-
la e Lene  
Atacantes: Cacá, Keke, 
Moara, Joyce, Girlane, Day 
Silva e Ana Flávia

Os selecionados para o ban-
co de talentos da Nestlé fa-
rão provas nos dias 24 e 27 
de março, no PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor). A empresa está avisan-
do as pessoas que passarão 
pela avaliação durante esta 
semana. Em fevereiro, a 
empresa, em parceria com o 
Balcão de Emprego, anun-

ciou a formação do cadastro 
e recebeu 1.413 currículos, 
dos quais foram seleciona-
dos 180 pessoas para a pri-
meira fase. O restante será 
chamado ao longo do ano.
Os currículos de jovens en-
tre 18 e 24 anos estão sendo 
encaminhados para o CIEE 
para serem inseridos no 
Programa Jovem Aprendiz.

O objetivo do banco de ta-
lentos da Nestlé é promover 
a cultura inclusiva e ajudar 
no fortalecimento das equi-
pes diversas, contemplan-
do todas as comunidades, 
culturas e idades. Todo o 
processo seletivo é voltado 
para a formação do grupo e 
oportunidades que possam 
surgir.

Selecionados para 
o Banco de Talentos 
da Nestlé farão prova 
no PAT nos próximos 

dias
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 012/2023. Objeto: Aquisição de Oxigê-
nio Medicinal Hospitalar, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. 
Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 23/03/2023, até às 08h00min 
do dia 04/04/2023; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 
04/04/2023; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 04/04/2023, horário 
de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital 
na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores infor-
mações através do telefone (12) 3112-9200.

Aviso de Alteração de Data – PROC. ADM. Nº 056/2023 - EDITAL Nº 014/2023 - TO-
MADA DE PREÇO Nº 005/2023 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. 
JOSÉ F A MILEO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS – Ficam alteradas: Entrega dos Envelopes: até as 13h45min do dia 
03/04/2023. Abertura dos Envelopes: 14h00min do dia 03/04/2023. O Edital e Arquivos 
de poderão ser retirados gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do 
site: www.potim.sp.gov.br. Potim, 22 de março de 2023. Bruno C. F. Abreu – Presidente 
da Comissão de Licitação.

A Prefeitura de Taubaté, ini-
cia nesta quinta-feira, 23 de 
março, o processo seletivo 
para o chamamento de ato-
res bolsistas, para compor o 
elenco do Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato – Sítio do 
Picapau Amarelo.
O processo é coordenado 
pela Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, que 
vai selecionar 14 artistas da 
área das artes cênicas.
Além da oportunidade aos 
artistas locais, a ação con-
tribui com a Cultura e o Tu-
rismo, uma vez que o Sítio 
do Picapau Amarelo é um 
dos pontos turísticos mais 
importantes da cidade e da 
região.
A composição do elen-
co teatral do Sítio e as 
bolsas oferecidas ao 
Balé e às Orquestras 
da cidade reforçam o 
objetivo da Secec de 
contribuir com o aper-
feiçoamento profissio-
nal de artistas e traba-
lhadores da cultura em 
Taubaté.INSCRIÇÃO 

E EDITAL
As inscrições deve-
rão ser realizadas de 
forma online, duran-
te o período de de 
23 de março a 20 de 
abril, através do link 
https://forms.gle/aaQ-
JpshxuE7sGHSN8.
O edital com todas as 
informações pode ser 
consultado no link: 
https://taubate.sp.gov.
br /novo/ l ic i tacoes/
chamamento/0423-se-
lecao-de-14-atores-
-bolsistas-para-atua-
cao-no-museu-histori-
co-folclorico-e-peda-
gogico-monteiro-lo-
bato-sitio-do-picapau-
-amarelo-por-24-vinte-
-e-quatro-meses-pror-
rogaveis/
INFORMAÇÕES IM-
PORTANTES
Podem participar desta 

seleção atores com ida-
de mínima de 18 anos, 
que se inscreverem e 
comprovarem estar 
habilitados a prestar 
os serviços descritos, 
conforme requisitos 
exigidos no edital e 
seus anexos.
Os aprovados no pro-
cesso seletivo para 
comporem o elenco do 
Museu Histórico, Fol-
clórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato – “Sí-
tio do Picapau Ama-
relo” receberão uma 
bolsa-auxílio, concedi-
da a título de custo, no 
período de 24 meses no 
valor de R$ 1.300,00 
líquidos mensais.
Mais informações po-
dem ser obtidas por 
e-mail: 
editaismuseumonteiro-
lobato@gmail.com.

Prefeitura de Taubaté abre processo seletivo de 
atores bolsistas para o elenco do museu monteiro 

lobato (Sítio do Picapau Amarelo)

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 – No dia 23 
de março de 2023, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal 
de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR o item do Pregão Eletrônico Nº 004/2023, referen-
te ao objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA 
DE CADERNOS DE BROCHURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS 
ANEXOS DO EDITAL, à empresa: RSUL LTDA, com valor total de R$ 32.900,00. Fica 
a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.
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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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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)


