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Pinda debate melhorias no SUS em 
Congresso Estadual de Saúde

Uma equipe de Pindamo-
nhangaba participou do 36º 
Congresso de Secretários 
Municipais de Saúde do 
Estado de São Paulo, pro-
movido pelo COSEMSP 
(Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde do 
Estado de São Paulo “Dr. 
Sebastião de Moraes”), en-
tre os dias 15 e 17 de março, 
em São Pedro.
A secretária de Saúde, Ana 
Claudia Macedo, disse que 
a participação de uma co-
mitiva de Pindamonhan-
gaba é fundamental para a 
melhora dos serviços ofe-
recidos à população, bem 
como gestão de todos os 
procedimentos.
Ana Claudia explicou que 
cada um dos representantes 
do município participou de 
cursos voltados a melho-
ria das políticas públicas 
de saúde. Dentre os temas 
debatidos e com represen-
tantes de Pindamonhanga-
ba estavam: contratação de 
serviços no SUS (Sistema 
Único de Saúde); desafios, 
processo de trabalho e de 
gestão da atenção básica; 
dispositivos da regulação 
assistencial; gestão dos 
fundos municipais e parâ-
metros de transferência fe-
derais e estaduais; planeja-
mento na gestão municipal; 
sistemas de informação do 
SUS; saúde mental, álco-
ol e drogas; saúde mental 
mental de crianças e ado-
lescentes; consórcios in-
termunicipais de saúde; 

atenção especial a pessoas e 
grupos em situações de vu-
nerabilidade; judicializando 
da saúde com responsabili-
dade e soluções; matricia-
mento como estratégia para 
a produção do trabalho em 
rede; participação social na 
conjuntura do SUS, dentre 
outros.
O Congresso contou ainda 
com a participação do se-
cretário de Saúde do Estado, 
Eleuses Paiva, representan-
tes do Ministério da Saúde, 
de órgãos reguladores e de 
dezenas de autoridades de 
saúde do Brasil, “permitin-
do networking e possibili-
dade de discutir situações 
que ocorrem de maneira 
semelhante em várias ci-
dades, e avaliar o que cada 
uma faz para melhorar a 
gestão dos serviços ofereci-
dos”, afirmou Ana Claudia.
Ela ressaltou que “os parti-
cipantes ainda puderam ou-
vir os palestrantes sobre o 
financiamento tripartite do 
SUS, como caráter solidá-
rio e o atendimento às ne-
cessidades de saúde, além 
de detalhes das funções do 
SUS, que completa 35 anos 
de existência”.
A secretária informou que 
Pindamonhangaba também 
inscreveu no Congresso 
oito trabalhos desenvolvi-
dos para a 19ª Mostra de 
Experiências Exitosas dos 
Município e para o 12º Prê-
mio David Capistrano. “Os 
trabalhos representam o 
reconhecimento do mérito 

dos servidores envolvidos 
e são incentivos às experi-
ências transformadoras na 
gestão municipal do Sis-
tema Único de Saúde. Fi-
camos muito honrados em 
termos sido destaque com 
nossas ações perante todo o 
Estado”, avaliou Ana Clau-
dia. Além dela, a comitiva 
de Pindamonhangaba foi 
composta por outros servi-
dores da Saúde, cada um de 
uma área de atuação: Silvia 
Mendes de Almeida (se-
cretária adjunta), diretoras 
Regiane Ferreira de Carva-
lho Lúcio (administrativo e 
financeiro), Gislaine da Sil-
va Costa (urgência e emer-
gência), Luciana dos Santos 
Cruz (atenção básica), e das 
gerentes de unidade Grazie-
le Monteiro, Marlla Dônola 
e Caroline Rosolem.
Secretária de Pinda é elei-
ta presidente de comissão 
eleitoral do Conselho
A Secretária de Saúde de 
Pindamonhangaba, Ana 
Cláudia Macedo, foi no-
meada para presidir a Co-
missão Eleitoral da mesa 
diretora do COSEMSP 
(Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde do 
Estado de São Paulo) para 
o biênio 2023-2024 e eleita 
titular do Conselho Fiscal 
do órgão para o período 
2023-2025, efetivando a 
participação do município 
de forma ainda mais ativa 
junto às políticas públicas 
de saúde do Estado de São 
Paulo.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, conhecida como 
a primeira cidade de médio 
porte certificada como Ci-
dade Inteligente no Brasil 
em seu mais alto nível, está 
participando de 22 a 24 de 
março, em Curitiba (PR) 
da 4ª edição da Smart City 
Expo Curitiba, versão bra-
sileira do principal evento 
de cidades inteligentes do 
mundo.
O evento está sendo reali-
zado no Centro de Eventos 
Positivo (Parque Barigui) 
e é organizado pelo iCi-
ties, uma hub de negócios 
e soluções, representante 
exclusivo da Fira Barce-
lona no Brasil. Este ano, a 
exposição tem como tema 
“Cidades que conectam 
pessoas e tecnologias”. 
Além do prefeito Dr. Isael 
Domingues, estão partici-
pando a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco; secretário de Ino-
vação, Tecnologia e Proje-
tos, Danilo Veloso; Chefe 

de Gabinete, Rodrigo Lós-
sio; secretário de Negócios 
Jurídicos, Anderson Alves 
e o diretor de Infraestrutura 
e Telecomunicações, Bruno 
Lacorte Moreira.
O evento está abordando 
a conectividade global e o 
impacto da expansão das 
conexões na sociedade pós-
-pandemia, se destacando 
como uma referência para o 
momento de retomada eco-
nômica e de busca pela qua-
lidade de vida, utilizando 
com eficiência os recursos 
tecnológicos, a criatividade 
e o planejamento urbano e 
social. “Hoje o mundo está 
cada vez mais conectado e 
a velocidade cada vez mais 
rápida. Se as prefeituras e 
os gestores não estiverem 
acompanhando essa ten-
dência, o município perde 
muito”, ressaltou Dr. Isael.
No evento, as autoridades 
conheceram diversas ferra-
mentas tecnológicas, dentre 
elas sistema para investi-
gação e segurança pública, 

utilizando o conceito de 
muralha eletrônica e inteli-
gência artificial. Outra fer-
ramenta é o SOS Cidadão, 
um aplicativo móvel de pâ-
nico, onde o cidadão pode 
acionar pedido de proteção 
e através de georefencia-
mento e de integração junto 
ao CSI (Centro de Seguran-
ça Integrada) do município, 
as viaturas da GCM e PM 
podem chegar até o local 
da ocorrência. O aplicativo 
pode ser muito útil espe-
cialmente para as mulhe-
res com ação de medidas 
protetivas e garantia da 
Lei Maria da Penha. “São 
exemplos de ferramentas 
que já estamos levando 
para Pindamonhangaba e 
que temos a certeza de que 
trarão resultados positivos. 
Podemos observar que es-
tamos no caminho certo e 
na vanguarda tecnológica, 
o que faz ofertar melhores 
serviços públicos e atrair 
investidores para nossa ci-
dade”, finalizou Dr. Isael.

Prefeitura de Pinda participa da maior 
feira de Smart City em Curitiba
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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)

 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2023 – EDITAL Nº 
001/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2023. TENDO EM VISTA O QUE DISPÕE 
A LEGISLAÇÃO VIGENTE E, CONFORME CONSTA DOS AUTOS DO PROCESSO EM 
EPÍGRAFE, RESOLVO ADJUDICAR E HOMOLOGAR O CERTAME COM OBJETO 
ESPECÍFICO PARA: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO “SUV”, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, 
NA SEGUINTE CONFORMIDADE: ITEM I À EMPRESA TOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
VEÍCULOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 03.269.296/0001-39, PELO VALOR 
GLOBAL DE R$118.000,00 (CENTO E DEZOITO MIL REAIS). FICA A EMPRESA 
CONVOCADA PARA ASSINAR O CONTRATO E DEMAIS ATOS NO PRAZO DE 05 (CINCO) 
DIAS ÚTEIS, A CONTAR DESTA PUBLICAÇÃO. GEAN MAX NATALINO MOURA DE SOUZA – 
PRESIDENTE. 
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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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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


