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Secretaria de meio ambiente de 
Taubaté realiza ações no 

CIMTB 2021 no parque do itaim

var gratuitamente mudas 
de espécies variadas. Fo-
ram disponibilizadas cerca 
de 1000 unidades. 
E em celebração ao De-
zembro Verde, mês de 
conscientização contra o 
abandono dos maus tratos 
de animais domésticos, 
acontece também a feira 
de adoção com os animais 
do Centro de Controle de 
Zoonozes (CCZ). Os cães 

e gatos já estão castrados 
e microchipados. Além 
da feira adoção, o público 
receberá um material com 
mais informações sobre o 
tema, com o objetivo de 
mostrar que o ato é cruel 
e criminoso. 
A tenda de doação de mu-
das ficará no sábado e do-
mingo, já os animais para 
adoção estarão somente 
no sábado.

A prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Meio Ambiente, realiza 
ações durante a Copa In-
ternacional de Mountain 
Bike (CIMTB) 2021, no 
dias 04 e 05 de dezembro, 
no Parque do Itaim, com 
doação de mudas e feira 
de adoção de animais, das 
10h às 16h. 
Será instalada uma tenda 
onde o público poderá le-

Prefeitura de Taubaté realiza cerimônia 
de abertura da Semana municipal de 

trânsito

ção de representantes do 
Poder Público, Departa-
mento Estadual de Trânsi-
to, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Ro-
doviária Federal, Polícia 
Civil, Guarda Civil Muni-
cipal, entre outras autori-
dades. A Semana Munici-
pal de Trânsito tem como 
objetivo promover ações 
educativas e de conscien-
tização para motoristas, 
motociclistas, ciclistas, 
pedestres e passageiros, a 

fim de promover um trân-
sito mais seguro. O Tema 
das campanhas educativas 
desse ano será “Amor no 
trânsito gera respeito ao 
próximo”. A SEMOB pre-
parou uma série de ações, 
como blitz e trabalhos 
educativos que serão de-
senvolvidas entre os dias 
7 e 10 de dezembro. O au-
ditório onde será realizado 
o evento fica na Avenida 
Bandeirantes, nº 808, Jar-
dim Maria Augusta.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana (SE-
MOB), realiza na próxima 
segunda-feira, dia 6 de de-
zembro, uma cerimônia de 
abertura da Semana Mu-
nicipal de Trânsito 2021, 
que dará início às ativida-
des que serão desenvolvi-
das na cidade.
O evento será realizado às 
9h da manhã no auditório 
do Supermercado Shibata 
e contará com a participa-

Casa do Artesão de Cunha 
realiza exposição coletiva de 

arte e cerâmica

festações que torna Cunha 
nesse Paraíso. "Teremos 
pintura em tela, peças em 
madeira, cerâmica, ferro e 
outros materiais em obras 
que representam a nature-
za, o folclore, a comida, o 
cotidiano e a religiosidade 
de Cunha. É um momento 
importante para os arte-
sãos e artistas da cidade, 
que foram bastante preju-
dicados pelos efeitos da 
pandemia", afirma Otávio 
Kalckman, um dos orga-

nizadores e também ex-
positor. No  total, são 25 
artistas e artesãos que ex-
põem trabalhos inspirados 
durante a pandemia do 
Covid-19, no período do 
isolamento social.Situada 
no Espaço de Exposição 
Mezanino, a exposição 
vai até o dia 02 de janeiro 
de segunda a domingo das 
9h às 17h. A Casa do Arte-
são de Cunha fica na Rua 
José Arantes Filho, 27 La-
vapés - Cunha, SP.

Nesta quinta-feira (02), a 
Casa do Artesão de Cunha 
deu início a exposição co-
letiva de arte e cerâmica 
com a temática "Cunha, 
um Paraíso, antes, du-
rante e depois da Pande-
mia". Essa temática reúne 
obras de artistas e artesãos 
que expressaram em suas 
obras e trabalhos seus sen-
timentos vividos duran-
te este período. Segundo 
os organizadores, o tema 
abrangem todas as mani-

Ação Urgente contra a 
Fome acontece dia 04/12 em 

Taubaté
se solidariedade. A inicia-
tiva acontecerá das 8 às 12 
horas, no Shibata Super-
mercados, localizado na 
Avenida Bandeirantes, nº 
808, no bairro Jardim Ma-
ria Augusta, em Taubaté.
Os interessados poderão 
trocar 1kg de alimento não 
perecível por um livro da 
Editora Senac, ou produ-
tos de higiene pessoal e 
limpeza. As doações arre-
cadadas serão entregues às 
instituições sociais cadas-
tradas no programa Mesa 
Brasil Sesc.
O que doar?
Além de produtos de hi-
giene e limpeza, como 

álcool em gel, sabonete, 
escova e creme dental, pa-
pel higiênico, detergente e 
sabão, os interessados po-
derão doar alimentos não 
perecíveis, que podem 
ser guardados por longos 
períodos em temperatura 
ambiente e são essenciais 
para uma alimentação 
adequada e saudável de 
uma família, como arroz, 
feijão, leite em pó, óleo, 
sardinha em lata, macar-
rão, molho de tomate, 
fubá, farinha de mandioca 
ou de milho, entre outros 
disponíveis em cestas bá-
sicas de alimentos Mesa 
Brasil Sesc.

Uma parceria entre Senac 
Taubaté, Sesc Taubaté e 
Shibata Supermercados 
promoverá, sábado (4), 
um drive-thru solidário 
para arrecadação de ali-
mentos não perecíveis, 
produtos de higiene e 
limpeza para o programa 
Mesa Brasil Sesc. A ação 
é dedicada a atender pes-
soas em situação de vul-
nerabilidade social e nutri-
cional. O programa Mesa 
Brasil, iniciativa liderada 
pelo Sesc São Paulo, mo-
biliza empresas e socieda-
de para uma ação nacio-
nal de combate à fome, 
criando uma grande rede 
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EXPEDIENTE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
062/2021 – No dia 03 de dezembro de 2021, depois de constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de 
Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 
062/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação 
de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos para 
Atendimento no Centro de Enfrentamento ao COVID-19, à empresa: 
CARPER SERVIÇOS MEDICOS E MEDICINA OCUPACIONAL S/S 
LTDA, com valor total de R$ 292.281,60. Fica a empresa convocada 
a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publica-
ção.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
063/2021 – No dia 03 de dezembro de 2021, depois de constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de 
Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 
046/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Peças e Serviços 
para Manutenção de Veículos Pesados da Frota Municipal - Edu-
cação, à empresa: BARBOSA TRUCK CENTER LTDA, com valor 
total de R$ 2.536.267,77. Fica a empresa convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-26, FLS. nº 22, Termo nº 7513
Faço saber que pretendem se casar RICARDO ALEXANDRE MARQUES DE VASCON-
CELOS e GRAZIELA DE LIMA SALERNO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 03 de julho de 1978, de estado civil divor-
ciado, de profissão mecânico, residente e domiciliado na Rua Vinte e Seis de Novembro, 
nº 45, Centro, Tremembé/SP, filho de PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS, de 63 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 06 de abril de 1958 e de RUTE MARQUES DA 
SILVA VASCONCELOS, de 70 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 
09 de agosto de 1951, ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. A habi-
litante é natural de Piracicaba-SP, nascida no dia 20 de fevereiro de 1978, de estado civil 
divorciada, de profissão professora, residente e domiciliada na Rua Vinte e Seis de No-
vembro, nº 45, Centro, Tremembé/SP, filha de ANTONIO SALERNO NETO, de 73 anos, 
natural de São Paulo/SP, nascido na data de 18 de outubro de 1948, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP e de ANA CRISTINA DE LIMA SALERNO, falecida em Pindamonhan-
gaba/SP na data de 16 de novembro de 2020. 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. 

CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2021 – PROC. ADM. Nº 441/2021 - 
OBJETO: Permissão de uso a pessoas jurídicas, de espaços físi-
cos destinados à exploração de pontos de venda de bebidas (cer-
veja, água, refrigerante, suco, energético, destilados e coquetéis 
de frutas), alimentação, doces, brinquedos e parque de diversões 
durante o evento de Natal 2021 do Município de Potim/SP, do dia 
16 a 31 de dezembro de 2021, conforme condições descritas no 
Edital de Chamada Pública, e demais anexos que integram a pre-
sente. DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 08/12/2021 até às 
13h30min. REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 08/12/2021 às 14h00min. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Departamento de Licita-
ções da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Miguel Correa 
dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP. A Chamada Pública na in-
tegra poderá ser consultado no Setor de Licitação da Prefeitura, 
localizada na Praça Miguel Corrêa dos ouros, Nº 101, Centro, ou 
retirado GRATUITAMENTE no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 061/2021 – Registro de Preços para Futura e Eventual 
Prestação de Serviço de Castração de Animais, Conforme Termo 
de Referência e Demais Anexos do Edital – A Prefeitura Municipal 
de Potim informa a INABILITAÇÃO da empresa CLINICAO VETE-
RINARIA FRANCHISING LTDA. A empresa atendeu a diligência 
aberta em sessão, apresentando resposta no prazo, porém não 
apresentou a Licença de funcionamento do estabelecimento, ex-
pedida pela Vigilância Sanitária Municipal, dentro do prazo de vali-
dade, conforme item 1.2.4 b) do Anexo II do Edital. Convoca-se os 
licitantes que ficaram em segundo lugar nos itens para sessão de 
negociação do Pregão à realizar-se em 06/12/2021 às 10h00min, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br "acesso identificado 
no link - licitações". Potim, 03 de dezembro de 2021. Maurino P. S. 
Junior – Pregoeiro.

Prefeitura de Ilhabela 
realiza Mutirão de 

Limpeza e Bota Fora no 
Bexiga na próxima 

terça-feira (7/12)

cipais ruas e avenidas, o 
mutirão contará com a 
Operação Bota Fora para 
descarte de móveis como 
sofá, cama, guarda roupa, 
eletrodomésticos, entre 
outros. Caminhões da Se-
cretaria de Serviços Urba-

nos estarão a disposição 
para recolher os materiais 
dispensados pelos mora-
dores. O Mutirão de Lim-
peza e a Operação Bota 
Fora serão realizados em 
outros bairros da cidade ao 
longo deste mês.

A Prefeitura de Ilhabela 
realiza na próxima terça-
-feira (7/12) um Mutirão 
de Limpeza no bairro do 
Bexiga, a partir das 8h. Os 
serviços serão iniciados 
pela Rua Manoel Pombo.
Além da limpeza das prin-



página 3A Gazeta dos Municípios04-05-06  Dezembro de 2021

Caminhão sofre colisão e 
fica pendurado em mureta 

da Dutra 

parou para recolher a car-
ga, mas ao ver o acidente, 
ele fugiu do local. 
Segundo informações da 
Polícia Rodoviária Fe-
deral, condutores que 
seguiam pela via Dutra 
precisaram parar brusca-
mente, o que gerou colisão 
e saída de pista. 
Dois caminhões pararam, 
mas um terceiro não con-
seguiu frear a tempo e 
colidiu com eles. Após a 

colisão, esse terceiro ca-
minhão ainda bateu na 
mureta e ficou pendurado 
para fora da via. 
Ele transportava entregas 
de vendas de cosméticos 
(caixaria).
O motorista saiu ileso da 
cabine com a ajuda de 
um bombeiro que passava 
pelo local. Neste momen-
to, a pista já está livre, mas 
ainda apresenta lentidão 
de cerca de 400 metros.

Um veículo não identifi-
cado que carregava caixas 
d'água derrubou a carga 
na pista e provocou um 
acidente entre três cami-
nhões, na manhã desta úl-
tima quinta-feira (2). 
A colisão aconteceu por 
volta das 9h50, no km 35,7 
da rodovia Presidente Du-
tra, já na altura de Cacho-
eira Paulista sentido São 
Paulo. O motorista que 
derrubou as caixas d'água 

Ilhabela recebe 
segundo navio 

de cruzeiro 
neste 

sábado (4)
e roupas, pelo consumo 
em restaurantes, bares e 
quiosques ou ainda pas-
seios turísticos. Estão pro-
gramadas até abril do ano 
que vem pelo menos 34 
escalas em Ilhabela. Os 
navios cruzeiros que che-
gam ao arquipélago se-
guem rígidos controles de 
segurança sanitários con-
tra a Covid-19.
Para embarcar, o tripu-
lante precisa apresentar o 

Passaporte de Vacinação 
com as duas doses com-
pletas, apresentação de 
teste RT-PCR negativo e 
teste de antígeno antes do 
embarque 72 horas antes 
do embarque. Além disso, 
são realizadas testagem 
de 10% dos passageiros e 
10% da tripulação a bordo 
diariamente. Atualmente, 
os cruzeiros operam com 
capacidade limitada a 75% 
da sua totalidade.

Ilhabela recebe neste sába-
do (4/12) o segundo navio 
da temporada de cruzeiros 
2021/2022. Trata-se do na-
vio Fascinosa, que chega-
rá no píer da Vila por volta 
das 9h e partirá às 18h. 
Ilhabela prevê que duran-
te este período haverá a 
injeção de R$ 81 milhões 
na economia local pelos 
turistas que aqui passa-
rem, seja com a compra 
de souvenirs, artesanatos 

Após vendaval 
destruir estrutura do 

evento, CIMTB 
Michelin vai ocorrer 
normalmente neste 
fim de semana em 

Taubaté

Neste final de semana se-
rão definidos os campeões 
gerais da temporada 2021 
de mais de 40 categorias 
em três modalidades di-
ferentes, XCC, XCO e 
Maratona. Os eventos do 
Short Track serão transmi-
tidos ao vivo pela BandS-
ports, sexta-feira 16h30 e 
sábado 12h00. Além das 
corridas, o evento terá 
atrações como show de 
rock, apresentações de fre-
estyle na pista de dirt jump 
e uma área com brinque-
dos infláveis para a crian-
çada. O público e competi-
dores também terão acesso 
à estrutura tradicional da 
CIMTB, como a praça de 
alimentação, área de equi-
pes, lava-bike, o suporte 
neutro da SRAM, banhei-
ros e a feira com as prin-
cipais marcas do mercado. 
"Teremos uma programa-
ção especial para o evento 
em Taubaté, com atrações 
especiais por estarmos 
fazendo parte das come-
morações do aniversário 
de 374 anos da cidade. E 
mesmo depois da catás-
trofe que atingiu o evento 
teremos um grande evento 
para os mais de 600 atletas 
e dezenas de expositotes", 
disse Rogério Bernardes, 
organizador da competi-
ção. Sábado (04/12)
O destaque de sábado se-
rão as corridas de short 
track da Super Elite. A fe-
minina começa às 12h05. 
Logo em seguida, às 
12h40, entram os homens. 
Ambas as provas serão 
transmitidas ao vivo.
Mas o dia começa cedo 
para quem vai competir de 
E-MTB (bikes elétricas). 
A conferência dos equi-
pamentos será entre 7h30 
e 8h no bolsão de largada, 
com largada às 8h30 para 
as categorias Masculinas 
PRO (5 voltas) e Master (4 
voltas) e a feminina PRO 

(4 voltas).
Às 11h e às 14h, serão as 
apresentações de freestyle 
na pista de dirt jump cons-
truída no local exclusiva-
mente para o evento, e que 
ficará de legado para os 
atletas da região. As apre-
sentações duram cerca de 
30 minutos cada.
As largadas das categorias 
da Copa Sense CIMTB 
de Maratona serão à tar-
de, com início às 13h45. 
E à noite, às 19h, eh hora 
da Night Run XC, na qual 
os corredores darão uma 
volta completa na pista de 
XCO. A secretaria estará 
aberta entre 7h e 18h30.
Domingo (05/12)
As corridas que definirão 
os campeões gerais do 
XCO da temporada 2021 
serão no domingo (5). A 
Super Elite feminina entra 
na pista às 12h, com lar-
gads exclusiva para mu-
lheres, e a masculina às 
14h. O sol forte e a tem-
peratura alta devem ser 
os maiores desafios dos 
atletas, além do título que 
estará em jogo. As cate-
gorias oficiais da CIMTB 
largam pela manhã. Às 8h 
saem as primeiras bate-
rias masculinas da Sub17, 
ULTRA, Sub15, Sub55, 
Sub60, Sub65 e Over65 
e as 10h, as restantes da 
Sub30, Sub35, Sub40, 
Sub45 e Sub50. Às 10h30 
e às 15h30 os atletas do 
freestyle voltam com as 
apresentações, com direi-
to a prêmio para a melhor 
manobra do dia. A secre-
taria estará aberta das 7h 
às 13h. Completam a pro-
gramação de domingo a 
prova da categoria Mirim 
às 11h30 e a premiação 
do Concurso de Poema e 
Desenho da Secretaria de 
Educação de Taubaté que 
será às 13h00.
*Informações equipe 
CIMTB

Na tarde da última quar-
ta-feira (02) por volta das 
17h, um vendaval destruiu 
toda a estrutura do even-
to CIMTB Michelin que 
acontece neste fim de se-
mana em Taubaté. O ven-
to e a forte chuva arrastou 
carros, destruiu a rede 
elétrica, quebrou vidros e 
derrubou todas as tendas, 
grades e placas que esta-
vam montadas, além da 
pista que foi destruída.
Cerca de dois mil metros 
quadrados montados, além 
de mais de 600 barreiras 
de contenção saíram voan-
do. Ninguém ficou ferido.
A estrutura da CIMTB Mi-
chelin vinha sendo monta-
da há dez dias no Parque 
Municipal do Itaim, e 
grande parte da estrutu-
ra teve de ser substituída, 
causando vários prejuízos. 
Segundo informações, 
após o acontecimento, 
muitas pessoas se mobili-
zaram e chegaram no local 
para ajudar a reerguer toda 
a estrutura. 
Além do apoio da Prefei-
tura, Defesa Civil, empre-
sários e Exército, pessoas 
da cidade inteira se colo-
caram a disposição para 
ajudar. "Essa parceria é 
importante pois, neste mo-
mento de retomada das 
atividades, ele nos ajuda a 
fortalecer a economia após 
dois anos de restrições, 
atraindo pessoas para a ci-
dade, turistas e movimen-
tando o comércio em to-
das suas vertentes", disse 
Saud, Prefeito de Taubaté.  
Apesar da catástrofe, o 
CIMTB Michelin será rea-
lizado normalmente de 3 a 
5 de dezembro em Tauba-
té.  Esta é a primeira vez 
que o evento será realiza-
do na cidade, e com mais 
de 600 inscrições confir-
madas, estimasse que o 
local receba um público 
de cerca de 2.000 pessoas. 
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Construtora mds libera 
informações oficiais sobre 
o autódromo mantiqueira 

em Tremembé

que já atuaram nas prin-
cipais divisões de compe-
tição do automobilismo 
mundial. O resultado final 
é uma pista rápida, com 
extensão entre 3,2 e 3,4 
quilômetros, que terá tam-
bém um kartódromo ao 
centro”.
“Sem dúvidas este é um 
empreendimento de gran-
de relevância para Tre-
membé. Estamos acom-
panhando atentamente os 
avanços do projeto e com 
a expectativa de que sejam 
gerados muitos empregos 
e oportunidades para a 
nossa população”, relata o 
@prefeitoclemente .
O empreendimento, que 
segundo um dos proprietá-
rios da MDS surgiu mesmo 
de “uma inspiração divina, 
um sinal de Deus”, conta 

com uma área aproximada 
de 500 mil m2 em forma 
de um clube privativo, em 
que os proprietários ad-
quirem cotas que incluem 
uma área de garagem com 
cerca de 1.000m2, além 
do direito de usufruir das 
atrações do empreendi-
mento, do heliporto e, 
claro, da pista de auto-
mobilismo. Está prevista 
também a construção de 
uma galeria de 10.000 m2 
na parte da frente com res-
taurante, cafeteria, centro 
de exposições e espaços 
comerciais para o fomento 
da economia no local.  O 
Autódromo Mantiquei-
ra está localizado ao lado 
do Centro Empresarial de 
Tremembé, no KM 15 da 
Rod. Floriano Rodrigues 
Pinheiro.

O Grupo MDS, constru-
tora responsável pelo em-
preendimento do Autódro-
mo em Tremembé, liberou 
novas informações oficiais 
sobre o complexo loca-
lizado ao lado do Centro 
Empresarial de Tremem-
bé, às margens da Rodo-
via Floriano Rodrigues 
Pinheiro. A principal delas 
é que o local será batiza-
do de “Autódromo Man-
tiqueira”, em homenagem 
a serra que margeia o Vale 
do Paraíba e a cidade de 
Tremembé.  Um dos ar-
quitetos responsáveis pelo 
projeto, explica que “para 
chegarmos ao formato fi-
nal do circuito contamos 
com a opinião técnica de 
vários profissionais do au-
tomobilismo entre arquite-
tos, pilotos e engenheiros 

Prefeitura de Taubaté cria lei 
de ”atividade integrada” com 

a polícia civil
las pintadas à óleo, peças 
produzidas em crochê e 
muitos outros produtos 
manuais, com valores que 
variam de R$ 5,00 a R$ 
250,00.
A Escola do Trabalho fica 
à Av. Marechal Arthur da 
Costa e Silva, 1555, bair-
ro Jaboticabeiras Mais in-
formações pelo telefone 
3622-1170.

Itens de artesanato, produ-
zidos por alunos da Escola 
do Trabalho, estarão ex-
postos para venda, de 6 a 
16 de dezembro, na Escola 
do Trabalho Jaboticabeira 
II. A feirinha acontece das 
8h30 às 21h30.
Serão comercializados 
itens como: 
bonecas, panos de prato, 
peças em decoupage, te-

Rede municipal de 
Taubaté promove “família 

na escola”

moração Aniversário da 
cidade de Taubaté”.
A proposta é um Encon-
tro da Família nos parques 
ou ambientes externos da 
própria unidade de ensi-
no. O objetivo do evento 
é confraternizar, junto às 
famílias em atividades di-
versas, valorizando o vín-
culo entre pais, filhos e 
escola. Um dia dedicado 
às crianças e suas famí-
lias. As escolas do Siste-
ma Municipal de Ensino 
deverão utilizar de várias 

estratégias para comemo-
rar a data, como por exem-
plo, circuito de atividades 
envolvendo a criança e 
as famílias, brinquedos e 
brincadeiras antigas, pin-
tura de rosto, contação 
de histórias, orientações 
sobre alimentação saudá-
vel, um lanche em famí-
lia na área verde, oficinas 
e apresentações culturais, 
respeitando a capacidade 
física dos espaços e todos 
os protocolos sanitários de 
combate ao COVID-19.

A Rede Municipal de En-
sino de Taubaté promove 
no dia 4 de novembro, sá-
bado, o encontro “Família 
na Escola”, conforme ca-
lendário escolar 2021.
A Secretaria de Educação 
sugeriu às escolas que 
fossem trabalhados dois 
temas: para o Ensino Fun-
damental I, a temática gira 
em torno da “Comemora-
ção Centenário da Emília” 
e no Ensino Fundamental 
II e Ensino Médio, a idéia 
é ter como base a “Come-

Terça-feira marca resultados importantes 
para o esporte de Taubaté

sal viajou até Campinas e 
derrotou por 2 a 0 a forte 
equipe do Pulo Campinas. 
Com grande atuação do 
goleiro Vitão, eleito o me-
lhor do jogo e dois gols do 
pivô Ernandes, artilheiro 
da competição, a equipe 
de Taubaté chega a final 
da Liga Paulista de Futsal 
(LPF), pela primeira vez 
em sua história. O adver-
sário da final será conheci-
do nesta quarta (1), depois 
do jogo entre Dracena e 
Ribeirão Preto. E no vô-
lei masculino, a equipe 

EAFI Taubaté derrotou 
de virada a favorita equi-
pe de Diadema, primeira 
colocada na fase de gru-
pos. Após estar perdendo 
por 2 sets a 0, os meninos 
taubateanos mostraram 
poder de reação para virar 
o jogo e vencer por 3 sets 
a 2. Como Taubaté havia 
perdido o primeiro jogo, a 
disputa foi para o golden 
set: 25 a 23 para Taubaté 
e classificou a equipe para 
as semifinais do Campeo-
nato Paulista Sub-17 Série 
Ouro.

Esta última terça-feira, 30 
de novembro, foi um dia 
de resultados importantes 
para o esporte de Taubaté.
 As meninas do Taubaté 
Futsal Sub-18 golearam 
por 8 a 0 a equipe do Luiza 
Futsal. Com o resultado, o 
time se garantiu na final 
da Liga de Desenvolvi-
mento Nacional de Futsal 
Feminino (LDNF). Agora 
elas aguardam o confron-
to entre Embu das Artes 
e Guarujá para conhece-
rem a rival da decisão. No 
masculino, o Taubaté Fut-


