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Prefeitura de Taubaté realiza 
parada de natal

Coral da Rede Municipal 
de Ensino de Taubaté, per-
sonagens do Sítio do Pica-
pau Amarelo, Quarteto de 

Cordas do Centro Cultural 
de Taubaté, personagens 
diversos de natal e da Dis-
ney, Papai Noel e mais.

A prefeitura de Taubaté, 
por meio da secretaria de 
cultura, realiza no dia 11 
de dezembro, sábado, às 
14h, a parada de Natal 
“Taubaté em Festa”. 
A concentração começa na 
Praça Dr. Barbosa (Rodo-
viária Velha), e o trajeto 
será pela Rua Conselheiro 
Moreira de Barros e Car-
neiro de Souza, com che-
gada na Praça Dom Epa-
minondas. 
A parada acontece com 
apoio da rádio Metropoli-
tana, participação da Ban-
da Municipal do Quiririm 
(Bamuq), Fanfarra Muni-
cipal de Taubaté (Famuta), 

Ubatuba é 
primeira 
opção de

 destino de fim 
de ano para 
brasileiros

tradicionais (como aldeias 
indígenas e quilombos), 
atrativos turísticos – como 
prédios históricos da re-
gião central, rota do arte-
sanato e, ainda, locais para 
visitação, como Ruínas 
da Lagoinha, castelo dos 
Arautos, mirantes, Ilha 
dos Pescadores, Caisão e 
Píer.
Além disso, é importante 
destacar que Ubatuba pos-
sui gastronomia variada e 
uma rede hoteleira capaz 
de atender a todos os gos-
tos e valores.
Natal luz
Quem visitar o municí-
pio neste fim de ano vai 
se surpreender: há cinco 
pontos com ornamenta-
ção iluminada, que fazem 
parte da iniciativa deno-
minada “Natal Luz: Rea-
cendendo a Esperança”: 
Praça 13 de Maio (estação 
Papai Noel); Praça Matriz 
(Estação Presépio); Praça 
da Baleia (Estação Gela-
da dos Pinguins); avenida 
Iperoig (árvore de natal de 
led com 12 metros de altu-
ra) e ruas Thomaz Galhar-
do e Guarani (estação ruas 
iluminadas). A decoração 
enfeita a cidade até o dia 
06 de janeiro, que é a data 
que marca o Dia de Reis.
Ranking
Neste ano, a cidade vem 
se destacando por apre-
sentar uma serie de índices 

positivos. Ubatuba foi a 
cidade mais bem coloca-
da no ranking entre os 70 
municípios classificados 
como estâncias turísticas 
no estado de São Paulo, 
permanecendo na posição 
por três anos. Também 
foi uma das três finalistas 
a concorrer o Prêmio Top 
Destinos Turísticos da edi-
ção 2021 na categoria Sol 
e Praia, disputando com 
Praia Grande (Litoral Sul) 
e São Sebastião, e indica-
da para o prêmio das ci-
dades excelentes, classifi-
cada entre 30 municípios 
(pelo desenvolvimento em 
pilares como educação e 
saúde e bem-estar).
Preparação para o fim de 
ano
Com a propensão em re-
ceber um grande número 
de turistas no final desse 
ano, a prefeitura já visa 
adotar diversas medidas 
durante o período. É im-
portante destacar que ain-
da é necessário cumprir os 
protocolos sanitários de 
combate à Covid-19 como 
o uso de máscaras, a higie-
nização das mãos e o dis-
tanciamento social.
Para saber todos os de-
talhes sobre fiscalização, 
segurança, abastecimento 
de água e coleta de lixo, 
acesse: https://www.uba-
tuba.sp.gov.br/destaques/
preparativosverao22/

Ubatuba é a cidade mais 
procurada pelos brasilei-
ros para as festas de fim de 
ano de 2021, segundo le-
vantamento feito pela pla-
taforma Booking.com. A 
“Capital do Surfe” ficou, 
até mesmo, à frente de 
municípios como o Rio de 
Janeiro, onde a passagem 
do Réveillon é tradição.
A análise considerou as 
buscas realizadas na pla-
taforma durante as quatro 
primeiras semanas de no-
vembro para estadias entre 
23 de dezembro de 2021 
e 6 de janeiro de 2022. A 
pesquisa também apontou 
que a preferência é por 
destinos de praia.
Os locais mais procurados 
pelos viajantes brasileiros 
na plataforma da Booking.
com, em novembro, para 
estadas no Natal e Ano 
Novo, são:
1) Ubatuba (SP)
2) Rio de Janeiro (RJ)
3) Florianópolis (SC)
4) Guarujá (SP)
5) Balneário Camboriú 
(SC)
Atrativos
Uma das vantagens de 
Ubatuba é sua extensão, 
com 100 km de costa e 
mais de cem praias, op-
ções não faltam para quem 
quer fugir das aglomera-
ções. Além das praias, a 
cidade ainda tem cachoei-
ras, trilhas, comunidades 

Campos do Jordão conta 
com Parada de Natal neste 

sábado

que é um diferencial esse 
ano, a decoração está ain-
da mais iluminada, envol-
vendo toda a cidade num 
clima de encantamento", 
ressalta. O desfile vai per-
correr as ruas da cidade a 
partir das 19h, saindo do 
Portal. Depois passa, por 
volta das 19h40, na Vila 
Abernéssia, com previsão 
de chegada ao Capiva-
ri entre 20h45 e 21h. No 
encerramento será possí-
vel registrar os momentos 
mágicos junto ao Papai 
Noel e outros lindos per-
sonagens.
Guilherme Centofante 

lembra ainda que Cam-
pos tem inúmeras atra-
ções turísticas para todos 
os gostos e públicos. "A 
programação natalina, 
sem dúvida, é um grande 
atrativo, mas não podemos 
esquecer da rica gastrono-
mia e locais exuberantes 
junto à natureza. E ainda 
muitas opções de diversão 
para as crianças!", enfati-
za. A previsão é que Cam-
pos do Jordão receba um 
público rotativo de 400 
mil pessoas, entre a segun-
da quinzena de novembro 
até a primeira semana de 
janeiro.

A cidade mais charmosa 
da Serra da Mantiqueira 
recebe, neste sábado (11), 
o desfile de carros alegó-
ricos da "Parada de Na-
tal na Montanha". Além 
desse evento, Campos do 
Jordão também vai contar 
com mais um desfile na 
semana do Natal, dia 23 
de dezembro. Para o pre-
sidente da Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Campos do Jordão (ACE), 
Guilherme Centofante, a 
programação natalina na 
cidade superou as expec-
tativas. "Além da Parada 
da Natal na Montanha, 
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EXPEDIENTE

CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2021 – PROC. ADM. Nº 453/2021 - 
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: 13/12/2021 até às 
13h30min. REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 13/12/2021 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.

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

Livro D-26, FLS. nº 24, Termo nº 7517
Faço saber que pretendem se casar MOISÉS RONDESON SANTANA COUTO MARTINS DE CAR-
VALHO e PRISCILA APARECIDA DA SILVA GIL, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, 
nascido no dia 11 de maio de 1994, de estado civil solteiro, de profissão serralheiro, residente e domici-
liado na Alameda dos Monjoleiros, nº 26, Flor do Campo, Tremembé/SP, filho de JOSÉ MARTINS DE 
CARVALHO, de 55 anos, natural de Pedra Branca/CE, nascido na data de 26 de junho de 1966, residente 
e domiciliado em Tremembé/SP e de MARLI SANTANA COUTO, falecida em Taubaté/SP. A habilitante 
é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 29 de junho de 1994, de estado civil solteira, de profissão do 
lar, residente e domiciliada na Alameda dos Monjoleiros, nº 26, Flor do Campo, Tremembé/SP, filha de 
LUIZ CARLOS DA SILVA GIL, falecido em Taubaté/SP e de MARIA APARECIDA DA SILVA, natu-
ral de Taubaté/SP, residente e domiciliada em Tremembé/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.

Shopping Pátio Pinda recebe o 1º Festival 
Escola de Cinema com alunos do 9º ano da 

Escola Saad
atriz, preparadora de elen-
co, professora de Direção 
de Arte e co-fundadora 
do projeto, o cinema vai 
além da diversão. "Se 
torna fundamental para o 
desenvolvimento de um 
sujeito ativo frente à tela, 
interpretando e se valendo 
desses recursos para serem 
entendidos", comenta.
Exclusivo para convida-
dos, o projeto, que tam-
bém recebe o apoio de 
Cardume Curtas e do Gru-
po Cine, valoriza as pro-
duções cinematográficas 
e fomenta a apreciação 
dessa arte e desse tipo de 
comunicação.

"É uma tela que leva os 
incompreendidos à com-
preensão. Um lugar de-
mocrático em que todas as 
vidas, histórias e culturas 
ganham projeção em lu-
zes. Um espaço em que 
descobrimos que todas as 
histórias merecem ser con-
tadas", reforça Beth.
O evento também conta 
com produções realizadas 
pelos alunos do Colégio 
São Luis Taubaté e de al-
gumas unidades da escola 
Anglo, além de ter o pre-
miado documentário "Eu 
me chamo Darwin", do 
cineasta brasileiro Well 
Darwin.

Neste sábado (11) a partir 
das 9h, o Shopping Pátio 
Pinda recebe o 1º Festival 
Escola de Cinema, resul-
tado do projeto embrioná-
rio "Escola de Cinema", 
idealizado pela Flor Fil-
mes e desenvolvido com 
os alunos do 9º ano da Es-
cola Saad. Depois de mais 
de 100 horas de imersão 
no universo cinematográ-
fico, com aplicação práti-
ca e filmagens, os alunos 
participantes da iniciativa 
produziram 5 curtas-me-
tragens de ficção, que 
compõem a mostra com-
petitiva do festival.
Para Beth Corregiari, 

Ilhabela mantém queima de fogos 
no réveillon e liberação de máscara 

em áreas abertas, mas cancela 
carnaval

tando os protocolos sani-
tários. Nos pontos onde 
houver aglomeração por 
causa do evento, vai ser 
exigido o uso de máscara.
A gestão ainda informou 
que vai manter o decre-
to que libera a circulação 
sem máscara em espaços 

abertos. A medida foi alvo 
de notificação do Gover-
no de SP, já que o uso de 
máscaras em áreas aber-
tas seria relaxado em todo 
o estado, mas foi adiado 
indefinidamente com a in-
certeza gerada pelo avan-
ço da variante ômicron.

A Prefeitura de Ilhabela 
decidiu manter a queima 
de fogos da festa de Ano 
Novo, mas cancelou o car-
naval. De acordo com a 
gestão, a queima de fogos 
vai ser feita em três pon-
tos: na Vila, no Perequê e 
na Praia Grande, respei-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE TAUBATÉ
FORO DE TAUBATÉ
VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Rua José Lycurgo Indiani, S/N, ., Jd. Maria Augusta - CEP 12070-070,
Fone: (12) 3633-5556, Taubaté-SP - E-mail: taubatefam@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

502435 - Edital - Citação - Herdeiros - Família - NOVO CPC

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS
INCERTOS OU DESCONHECIDOS

Processo Digital nº: 1003110-31.2018.8.26.0625
Classe: Assunto: Inventário - Inventário e Partilha
Inventariante (Ativo): Giancarlo Mazzi e outro
Inventariado: Elza de Fatima Martins de Castro Mazzi

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003110-31.2018.8.26.0625

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara de Família e Sucessões, do Foro de Taubaté, Estado de São
Paulo, Dr(a). Marcia Beringhs Domingues de Castro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos deste edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo e Cartório se processa a Ação de INVENTÁRIO, dos bens deixados por óbito de Elza de
Fatima Martins de Castro Mazzi, brasileira, Casada, Professora, RG 19.487.272-5, CPF
081.171.248-66, pai Afonso Martins de Castro, mãe Djanira Pereira Coelho,
Nascido/Nascida em 01/09/1966, natural de São Luiz do Paraitinga – SP. Foi nomeado como
inventariante: GIANCARLO MAZZI. Autor da herança (de cujus): Elza de Fatima Martins de
Castro Mazzi, falecido em 10/02/2018. Era casada com GIANCARLO MAZZI, Brasileiro,
Casado, Fresador, RG 17.856.041-8, CPF 065.359.878-50, pai Franco Mazzi, mãe Nanci Pereira
Mazzi, Nascido/Nascida em 22/02/1966 , Helvino Moraes, 1149, Apto. 35, Atlantic, Vila Sao
Jose, CEP 12070-450, Taubaté - SP, Herdeiro: BRUNO MAZZI, Brasileiro, Solteiro, Analista de
Desenvolvimento de Sistemas, RG 48729535-3, CPF 418.615.438-40, pai Giancarlo Mazzi, mãe
Elza de Fatima Martins de Castro Mazzi, Nascido/Nascida em 02/09/1992, natural de Taubaté -
SP , Helvino Moraes, 1149, Apt 35 Bloco C, Vila Sao Jose, CEP 12070-450, Taubaté – SP. Bens
do espólio: 50% de um imóvel: M ATRÍCULA 127.499 Apartamento nº 35, localizado no 3º
pavimento do BLOCO C, do empreendimento denominado “ RESIDENCIAL ATLANTIC” , com
acesso pela Rua Helvino de M orais, nesta cidade, área privativa de 91,82 m2, dos quais 20,70m2
correspondem às vagas de garagem nºs 156/ 159; área comum de 50,10m2, totalizando 141,93m2,
correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno e nas coisas comuns do condomínio de
0,80885%. BC 6.3.018.008.060, Rua Helvino de Moraes, 1149, apartamento 35, Bloco C,
Cavarucanguera, CEP 12062-450. Pretendem as partes que a partilha seja feita da seguinbte
forma, 50% do imóvel ao herdeiro Bruno Mazzi, cabendo ainda, ao cônjuge supérstite receberá
50% correspondente à sua meação. E, para que chegue ao conhecimento de eventuais
interessados incertos ou desconhecidos, foi expedido o presente edital, (art. 626 do Código de
Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, sobre as primeiras declarações, disponibilizadas na internet, podendo
arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e
contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do
Código de Processo Civil). E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos
08 de fevereiro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Extrato de Ratificação – Processo 115 2021 Dispensa 37
2021. Em 10/12/2021. Em consonância com a JUSTIFICATIVA
apresentada, nos termos do art. 24, II, da Lei 8.666/1993 e
alterações posteriores, visando a Aquisição de Brinquedos, em
favor de Cleverson Augusto Vieira Sousa 44966531845, CNPJ
33.096.729-0001-62, R$10.392,78. Jucimar Ferreira da Silva
- Prefeito Municipal de Redenção da Serra
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Prefeitura de 
Caçapava 

lança concurso 
da casa mais 

decorada para o 
Natal

2021, no Facebook da Pre-
feitura de Caçapava.
Como participar: Para 
participar, de 08 a 16 de 
dezembro de 2021, o mo-
rador de Caçapava deverá 
enviar uma foto da sua re-
sidência decorada com en-
feites de Natal pelo inbox 
do Facebook e Instagram 
do perfil da Prefeitura, 
com a hashtag #casanatal-
cidadesimpatia. No perío-
do de 17 a 19 de dezembro 
de 2021, a Comissão de 
Eventos – selecionará as 
30 casas mais enfeitadas 
com a temática do Natal 
por meio dos quesitos: 
iluminação, criatividade, 
itens de decoração e repre-
sentatividade do Natal.
As 30 fotos selecionadas 
serão divulgadas em um 
álbum no perfil do Face-
book da Prefeitura de Ca-
çapava, a partir do dia 20 
de dezembro de 2021. Os 
03 autores das fotos mais 
votadas no álbum “Casa 
– Natal Cidade Simpatia” 
até o dia 22 de dezembro 
de 2021, às 12h, receberão 
uma cesta com produtos 
doados pelo comércio.
Somente serão considera-
das as participações dos 
usuários que enviarem as 
fotos no inbox do perfil do 
Facebook com a hashtag 
#casanatalcidadesimpatia. 
Será limitada a 02 fotos 
por perfil no Facebook ou 
Instagram;
Serão desclassificadas to-
das as imagens enviadas 
que incitem atividades ile-
gais em todas as suas for-
mas, como assédio, fraude, 
difamação, discriminação 
de qualquer tipo, incitação 
à violência/agressividade 
ou ao ódio; Serão desclas-
sificadas todas as imagens 

enviadas com finalidade 
política;
Ao final, os contemplados 
cedem a título gratuito e 
de forma definitiva e ir-
revogável, à Promotora 
(Prefeitura) os direitos de 
uso de suas imagens, som, 
voz e direitos conexos 
decorrentes de suas parti-
cipações nesta ação auto-
rizando a divulgação de 
suas imagens, som de voz 
e nome, nas redes sociais 
da Prefeitura de Caçapa-
va (Instagram, Facebook 
e site).
Serão desconsideradas as 
publicações que não se-
guirem as regras acima.
A participação nesta ação, 
por si só, caracteriza a 
aceitação e anuência dos 
participantes com todos 
os termos e condições 
deste Regulamento.
As dúvidas, omissões ou 
controvérsias oriundas do 
presente Concurso serão 
avaliadas por uma comis-
são da Promotora (Prefei-
tura);
A premiação da ação será 
a divulgação das 30 fotos 
selecionadas no perfil do 
Facebook da Prefeitura de 
Caçapava e os 03 autores 
das fotos mais votadas no 
álbum “Casa – Natal Ci-
dade Simpatia” até o dia 
22 de dezembro de 2021, 
às 12h, receberão um pre-
sente especial do municí-
pio; A premiação deverá 
ser retirada em uma data 
combinada em até 20 dias 
após o contato, sempre de 
segunda a sexta-feira, das 
09h às 17h30, no Paço 
Municipal de Caçapava. 
O prêmio será entregue 
somente para os ganha-
dores portando uma docu-
mentação com foto.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Comissão de 
Eventos do Natal Cidade 
Simpatia 2021, lança, nes-
ta semana, um concurso 
para valorizar a decoração 
natalina nas residências.
Para participar os mora-
dores de Caçapava devem 
enviar, entre os dias 08 
e 16 de dezembro, uma 
foto de sua casa decora-
da com enfeites natalinos, 
pelo inbox do Facebook 
ou Instagram, no perfil da 
Prefeitura, com a hashtag 
#casanatalcidadesimpatia. 
O participante pode enviar 
até duas fotos.
No período de 17 a 19 de 
dezembro, a Comissão de 
Eventos selecionará 30 
fotos das casas mais en-
feitadas com a temática, 
considerando os seguintes 
quesitos: iluminação, cria-
tividade, itens de decora-
ção e representatividade 
do Natal.
Essas fotos serão divulga-
das no álbum “Casa – Na-
tal Cidade Simpatia”, no 
perfil do Facebook da Pre-
feitura, a partir do dia 20 
de dezembro e submetidas 
à votação pública. Os três 
autores das fotos mais vo-
tadas receberão uma cesta 
de produtos doados pelo 
comércio.
Confira o regulamento 
completo:
REGULAMENTO – 
“Casa – Natal Cidade 
Simpatia”
Prefeitura de Caçapava 
2021
Período da ação: 08 a 22 
de dezembro de 2021
Período de participação: 
08 a 16 de dezembro de 
2021
Data da divulgação do ál-
bum: 20 de dezembro de 

Prefeitura prestigia 
implantação de novo 
empreendimento que 

gerou 200 novos empregos 
em Pinda

e importados.
A Rede Simpatia é uma 
empresa familiar que nas-
ceu em 1962 e conta com 
Centro de Distribuição lo-
calizado no Vale do Paraí-
ba, que atende as cidades 
de Caçapava, São José dos 
Campos, São Bento do Sa-
pucaí e Pindamonhangaba.
Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Roderley Miotto, 
a Prefeitura deu todas as 
condições para receber o 
empreendimento. “Logo 
após a chegada da primei-
ra unidade a rede começou 
estudos para nova unidade 
e escolheu a região oes-
te, recebendo todo nosso 
apoio nas tratativas. A boa 
notícia é que ao lado do 
supermercado a rede Far-
ma Conde também estará 
presente com mais uma 
unidade”, afirmou Miotto.
A secretaria de Obras e 
Planejamento, Marcela 
Franco também presti-
giou o evento e ressaltou 
as ações da sua secretaria 
para receber o investimen-
to. “É um bom momento 
da nossa economia. A se-
cretaria é um agente faci-
litador que busca sempre 

a celeridade na aprovação 
dos projetos, sempre des-
burocratizando a vida do 
empresário”, afirmou.
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues descerrou a fita 
inaugural da nova loja ao 
lado dos empreendedores. 
“Queremos parabenizar o 
grupo Simpatia pelo in-
vestimento em nossa ci-
dade. A nova loja irá im-
pulsionar nosso comércio 
e inclusive conversamos 
com o Marcelo, Gustavo 
e toda sua família para 
instalar uma nova unida-
de em Moreira César, que 
tem um comércio muito 
forte. A cidade vive um 
bom momento, ontem 
conversamos com a No-
velis para novas amplia-
ções e todos os dias nossa 
economia recebe boas no-
tícias”, afirmou o prefeito 
Dr. Isael Domingues.
Também participaram do 
evento o secretário de Es-
portes, Everton Chinaque, 
secretário de Administra-
ção Marcelo Martusceli, 
secretário adjunto de Go-
verno, Alexandre Pió, Pa-
dre Afonso Lobato, dentre 
outras autoridades e lide-
ranças da região.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba participou 
na manhã desta quinta-
-feira (9) da inauguração 
da nova unidade da Rede 
Simpatia. Localizada às 
margens da rodovia Ama-
dor Bueno da Veiga, entre 
os bairros Araretama e Ci-
dade Jardim, a nova loja 
está trazendo mais 200 no-
vos emprego e renda para 
o município.
A unidade será 10ª loja do 
grupo que já conta com 
empreendimentos em 
Caçapava, São José dos 
Campos, São Bento do Sa-
pucaí e Pindamonhangaba 
(antigo Supermercado Ex-
celsior). O novo centro de 
compras está localizado 
numa área de 7.000 me-
tros quadrados e desde 
sua implantação a unidade 
vem somando cerca cen-
tenas de oportunidades de 
emprego, direto e indireto. 
Os clientes poderão contar 
com estacionamento, 19 
checkouts (caixas) e 4 self 
checkouts (caixas de auto 
atendimento), além de 
encontrar mais de 15.000 
itens disponíveis para ven-
da e uma adega com mais 
de 1.000 rótulos nacionais 

Papai Noel e sua turma 
chegam na Praça da Bíblia 

de Pinda
riza o mês de dezembro no 
centro de Pindamonhanga-
ba. E para fomentar mais 
ainda o clima natalino, as 
comemorações e os even-
tos continuam rolando 
pela cidade.
O Papai Noel estará à es-
pera de seus visitantes das 
19h às 22h na Praça da 
Cascata. Desse modo, sua 
família pode aproveitar e 
contemplar o lindo presé-
pio de Natal. A Feira Arte 
Encanto Natalino segue 
oferecendo diversas op-
ções para adquirir e pre-
sentear a família toda, na 
Praça Sete de Setembro.
Para esta sexta-feira (10), 
a programação de shows 
segue com a Lia de Olivei-
ra e Banda na Praça Sete 
de Setembro, e Alley An-
derson e Banda Superhe-
róis na Praça do CISAS.
No sábado (11), o palco 

no centro da cidade con-
ta com apresentação de 
Hip Hop, Wagner Muzak 
e Cometas Salutares, às 
16h, 18 e 20h respectiva-
mente. Em Moreira César, 
o som fica por conta da 
banda WL Sound a partir 
das 20h.
Domingo (12) é dia de 
encerramento das festivi-
dades natalinas na Praça 
do CISAS, com show de 
Rafael Cavalheiro, com 
início às 20h. Na Praça 
Sete de Setembro, a pro-
gramação continua com 
apresentação de balé do 
Projeto Reinvente às 16h, 
DJ JP Ferrari às 18h e 
banda Panela às 20h.
O Natal Encantado é rea-
lizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo e Fundo 
Social de Solidariedade.

A quarta-feira, dia 8, foi 
mais feliz para as crianças 
e adultos que prestigiaram 
as festividades natalinas 
na Praça da Bíblia. Papai 
Noel, Mamãe Noel e os 
Duendes chegaram no Pa-
radão de Natal e fizeram a 
alegria de todos.
O casal Noel conversou 
com as crianças, recebeu 
as cartinhas e os pedidos 
de presentes, e os duendes 
animaram o ambiente com 
suas músicas e danças. 
Enquanto isso, no palco da 
Praça da Bíblia, show com 
Bruno, Hiago e Banda.

Fim de semana segue com 
Programação do Natal En-
cantado
Decorações natalinas por 
toda a cidade, festividades 
em praças, casinha do Pa-
pai Noel e compras de fim 
de ano. Tudo isso caracte-
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Semob solicita estudo de demanda da linha 13 
para abc transportes de Taubaté

PARADA DE NATAL A 
iniciativa tem como obje-
tivo aumentar o número 
de veículos nessa linha, 
visto que é esperado um 
aumento do número de 
passageiros no sistema de 
transporte público devi-
do às compras de final de 
ano e também em razão 
da transferência da Es-
cola Municipal Professor 
José Ezequiel de Souza 
para as instalações da Es-
cola Saad, previsto para o 

próximo ano, o que pode 
gerar um aumento signifi-
cativo da demanda.
Por meio desse estudo, a 
SEMOB pretende se ante-
cipar ao possível aumento 
do número de passageiros 
dessa linha e melhorar 
cada vez mais o sistema 
de transporte publico da 
cidade. Todas as linhas da 
empresa são monitoradas 
e sempre que necessário 
esse tipo de estudo é soli-
citado.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, soli-
citou à ABC Transportes 
um estudo de demanda 
para reforço imediato da 
linha de ônibus que faz o 
percurso entre os bairros 
Gurilândia e Santa Tereza, 
conhecida como linha 13, 
que é a mais extensa em 
operação dentro do siste-
ma de transporte público 
da cidade. PREFEITURA 
DE TAUBATÉ REALIZA 

Prefeitura de Tremembé confirma a realização do 
Natal Iluminado 2021

ta sexta-Feira, 10. “Este 
ano vamos contar com a 
apresentação dos projetos 
musicais e culturais da 
Prefeitura, com a partici-
pação do Projeto Cultura 
em Ação e da Bamutre 
– a banda municipal de 
Tremembé. Durante todo 
o ano os alunos estão en-
saiando para este momen-
to, e temos certeza que 
será emocionante ver a 
apresentação das nossas 
crianças no palco. Além 
disso está confirmada a 
chegada do Papai Noel 
no sábado (11), a partir 
das 20h”. NATAL SOLI-
DÁRIO TAMBÉM FAZ 
PARTE DAS ATIVIDA-
DES
Uma parceria da Secre-
taria de Turismo e Cul-
tura e o Fundo Social de 
Tremembé transformou a 
arrecadação do leilão pú-
blico para autorização de 
instalação das barracas de 
comidas, bebidas e brin-
quedos em uma ação so-
cial que arrecadou mais de 
600 cestas básicas, desti-
nadas para o Fundo Social 
de Solidariedade. Cada 
pessoa interessada no lei-
lão dos espaços tinha que 
dar o seu lance em cestas. 
Quem ofertasse a maior 
quantidade de cestas bá-
sicas vencia o leilão e re-
cebia a autorização de uso 
do espaço para montar sua 
barraca no evento do Na-
tal. A presidente do Fundo 
Social, Eliana Neves de 
Lima explica que a ideia 
de converter o pagamento 
do leilão em cestas bási-
cas “foi para assistir ainda 
mais famílias neste perío-
do de Natal com a doação 
de alimentos por parte dos 
participantes no leilão. 

Tenho certeza que essas 
cestas serão muito mais 
importantes para as famí-
lias de Tremembé do que 
qualquer valor financeiro 
que fosse arrecadado para 
a Prefeitura no leilão”.
CONFIRA A PROGRA-
MAÇÃO DO NATAL 
ILUMINADO E SOLI-
DÁRIO DE TREMEMBÉ
A CHEGADA DO PAPAI 
NOEL será no sábado, 11/
dez, EM GRANDE ESTI-
LO! A partir das 20h, na 
Praça da Estação
SEXTA-FEIRA, 10/DEZ:
19h:  APRESENTAÇÃO 
DOS ALUNOS DO PRO-
JETO CULTURA EM 
AÇÃO COM O TEMA 
DEIXA BRILHAR
20h30: APRESENTA-
ÇÃO DA BAMUTRE 
– BANDA MUNICIPAL 
DE TREMEMBÉ
SÁBADO, 11/DEZ
19h: BANDA CIDADE 
CINZA
20h: CHEGADA DO PA-
PAI NOEL
21h: GUITARRISTA 
MARCELO OLECRAM
DOMINGO, 12/DEZ
19h: BANDA VIIBE (@
viibeoficial)
20h30: BANDA REGI-
MENTAL DO CPI-1 DA 
POLÍCIA MILITAR
E MUITAS ATRAÇÕES 
DE COMIDA, BEBIDAS 
E ESPAÇO KIDS PARA 
TODA A FAMÍLIA. VEM 
PARA A PRAÇA CURTIR 
O NATAL ILUMINADO 
DE TREMEMBÉ!Porta-
-vozes disponíveis: Pre-
feito Clemente, Presidente 
do Fundo Social, Eliana 
Neves de Lima, e Assessor 
de Eventos, Silas Augus-
to.e sempre que necessário 
esse tipo de estudo é soli-
citado.

A Prefeitura de Tremem-
bé confirma a realização 
das festividades do famo-
so Natal Iluminado, com 
início das atividades já 
nesta sexta-feira, dia 10 de 
dezembro, na Praça da Es-
tação (praça Geraldo Cos-
ta). Entre as atrações está 
a famosa iluminação de 
Natal de Tremembé, além 
de barracas de comida e 
bebida, área Kids, atra-
ções musicais e culturais e 
a chegada do Papai Noel, 
que este ano promete ser 
inovadora em grande es-
tilo. “Apesar das dificul-
dades para a realização 
do Natal Iluminado, nossa 
equipe se esforçou muito 
para garantir ao povo tre-
membeense e aos turistas 
boas atrações para refor-
çar nossas tradições reli-
giosas e reacender a es-
perança por um novo ano 
com mais saúde e prospe-
ridade”, comemora o Pre-
feito Clemente. “De fato 
não conseguirmos realizar 
uma grande iluminação 
como gostaríamos, mas 
o que nos ajudou muito é 
que recebemos doações 
de empresas que enten-
dem a importância deste 
momento para fomentar 
a economia da cidade. 
Os materiais elétricos re-
cebidos vão nos ajudar a 
garantir a decoração do 
Natal Iluminado na praça 
da Estação. Expresso aqui 
minha gratidão a todos 
que se uniram a Prefeitura 
neste espírito de solidarie-
dade”, explica Clemente.
O assessor de Eventos da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura, Silas Augusto, 
fala sobre as atrações que 
serão realizadas na Praça 
da Estação a partir des-

Mutirão de Limpeza e bota fora do Bexiga em 
Ilhabela tem nova data

da limpeza das principais 
ruas e avenidas, o mutirão 
contará com a Operação 
Bota Fora para descarte de 
móveis como sofá, cama, 
guarda roupa, eletrodo-
mésticos, entre outros.
Caminhões da Secreta-
ria de Serviços Urbanos 
estarão à disposição para 
recolher os materiais dis-
pensados pelos morado-
res. Mais Mutirões Anote 

na agenda e programe-se! 
A Secretaria de Serviços 
Urbanos também agendou 
o Mutirão de Limpeza e a 
Operação Bota Fora, nos 
bairros do Reino e Green 
Park, para terça-feira (14).
Outros mutirões serão re-
alizados em outros bairros 
da cidade ao longo do mês 
de dezembro.e sempre 
que necessário esse tipo 
de estudo é solicitado.

É hora da limpeza! A Pre-
feitura de Ilhabela informa 
que devido às chuvas que 
acometeram a cidade na 
terça-feira (8), o mutirão 
e bota fora programado do 
bairro do Bexiga foi rea-
gendado para a próxima 
sexta-feira (10/12).
O Mutirão de Limpeza 
terá início às 8h e terá 
como ponto de partida a 
rua Manoel Pombo. Além 


