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Defesa civil de Taubaté Prefeitura de Taubaté realiza
recebe kit de materiais imunização de pessoas em
situação de rua
“operação verão”

Nesta terça-feira, 21 de
dezembro, a equipe da
Defesa Civil de Taubaté
retirou o Kit de materiais
“Operação Verão” entregues pelo Governo do
Estado de São Paulo. Os
materiais fazem parte da
“Operação Chuvas de Verão” da Coordenadoria da
Defesa Civil do Estado. O
kit é composto por: Colete
COMDEC, Boné COM-

DEC, Colete Agente, Boné
Agente, Bota de PVC,
Capa de Chuva Emborrachada, Luva de Raspa,
Fita para isolamento, Lona
Plástica (rolo 6x100m),
Pluviômetro Manual, Lista
dos itens do “Kit Verão”,
Pluviômetros
manuais,
rolos de 200 metros de
fita zebrada, rolo de 100
metros de lona plástica,
colete caracterizado para

uso do coordenador municipal de ‘Proteção e Defesa Civil – COMPDEC’,
boné caracterizado para o
COMPDEC, Coletes operacionais para agentes de
Defesa Civil, Bonés operacionais para agentes de
Defesa Civil, Capas de
chuva amarelas e Luvas de
raspa. Em caso de emergência ligue na Defesa Civil pelo 199.

Renegociação de dívidas
em Taubaté ultrapassa R$
50 milhões

A Prefeitura de Taubaté,
por meio das Secretarias
de Desenvolvimento e Inclusão Social (SEDIS) e
de Saúde, realizam nesta
terça e quarta feira, dias
21 e 22 de dezembro, vacinação de pessoas em situação de rua.
A imunização com a dose
de reforço acontecerá no
período da manhã, das
8h30 às 11h30, no Centro
de Referência Especializado (Centro Pop).
O público alvo dessa campanha foi imunizado com
a dose única da Janssen
no mês de julho deste ano.

A vacinação aconteceu no
Centro Pop e também foram realizadas buscas ativas durante o período noturno nas principais vias
da cidade para encontrar
pessoas em situação de rua
que ainda não haviam sido
vacinadas. As buscas ativas aconteceram nos locais
que já eram conhecidos
pelas equipes do Serviço
Especializado em Abordagem Social (SEAS) da
Prefeitura e que foram
previamente mapeados.
O objetivo desta ação era
encontrar pessoas que ainda não haviam sido vaci-

nadas. O Centro Pop está
localizado na Rua Arthur
Vieira, nº 295, no bairro
Jardim Maria Augusta.
Esta unidade de acolhimento da Proteção Social
Especial do município é
um espaço destinado à
permanência dos usuários
durante o dia, é a porta de
entrada às Políticas Públicas. Alguns dos serviços
ofertados no Centro Pop
são: atendimento psicossocial; encaminhamentos
a outros serviços, como o
abrigo municipal; kits lanche e higiene, tíquete Bom
Prato, entre outros.

A Secretaria de Saúde, da
Prefeitura de Taubaté, divulga os horários de atendimento dos serviços de
saúde, para que não haja
descontinuidade, dado o
caráter essencial das atividades prestadas população. Assim, de 27 a 30 de
dezembro irão funcionar a
Farmácia (Cemume) com
atendimento ao público
e dispensação de medicamentos das 7h às 11h.
Em sistema de plantão,
irão funcionar das 8h às
17h a Vigilância Sanitária
(Visa), Vigilância Epidemiológica (VE), Controle
de Animais Sinantrópicos
(CAS) e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Em relação à Saúde Mental, o Caps Infantil, Álcool
e Drogas e Caps II irão funcionar no dia 27 das 12h às
17 e de 28 a 30, das 7h às
12h. As UBSs irão prestar
atendimento a população
da seguinte maneira: Dia
27/12 das 12h às 19h UBS
Mais Aeroporto, Chácaras
Reunidas, Fazendinha, Independência e Mourisco.
ATENÇÃO: A VACINAÇÃO CONTRA COVID
ACONTECERÁ
DAS
12H ÀS 17H NAS UNIDADES
MENCIONADAS. A UBS Mais Gurilândia atenderá das 12h às
16h30. COM HORÁRIO
DE VACINAÇÃO DAS
12H ÀS 15H30.

Dias 28 e 29/12 das 7h às
19h UBS Mais Aeroporto,
Chácaras Reunidas, Fazendinha, Independência e
Mourisco. ATENÇÃO: A
VACINAÇÃO CONTRA
COVID ACONTECERÁ
DAS 7H ÀS 15H30 NAS
UNIDADES MENCIONADAS. A UBS Gurilândia atenderá das 7h30 às
16h30. COM HORÁRIO
DE VACINAÇÃO DAS
7H30 ÀS 15H30.
Dia 30/12 das 7h às 12h
UBS Mais Aeroporto,
Chácaras Reunidas, Fazendinha, Gurilândia, Independência e Mourisco.
COM HORÁRIO DE VACINAÇÃO DAS 8H ÀS
11H.

Secretaria de saúde de Taubaté
divulga horários de serviços
durante o recesso

A prefeitura de Taubaté,
através da secretaria de
administração e finanças, fechou o balanço do
programa de recuperação
de créditos municipais, a
anistia. O valor total de
negociações chegou a R$
51.979.984,73.
Foram emitidos 5.473 boletos para pagamentos à
vista, que representam R$
9.106.169,34 aos cofres
públicos. Optaram pelo

parcelamento da dívida
5.000 contribuintes, que já
pagaram R$ 3.624.730,85
referente às primeiras parcelas. O valor total de parcelamentos que a prefeitura ainda vai receber é de
R$ 39.249.084,54.
O programa de recuperação de créditos municipais começou no dia 25 de
agosto e teve prazo final
prorrogado até a última
segunda-feira, dia 20 de

dezembro. O contribuinte
teve a opção de liquidar
os débitos em pagamento
único ou em até 36 parcelas, com redução de multas e juros que variavam
de 90% a 50%, de acordo
com forma de pagamento.
Os atendimentos aconteceram de forma presencial
e online. Pela internet era
possível realizar o acordo de parcelamento ou a
emissão de boleto a vista.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
066/2021 – No dia 20 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 066/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos e Materiais de Informática, Conforme Termo de Referência e
Demais Anexos do Edital, às empresas: JOÃO MARCOS ESTEVES PEREIRA 45101340880, com valor total de R$ 350.113,50;
IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, com valor total de R$ 276.500,00; MINOL TEC LTDA EPP, com valor total de
R$ 81.186,00; REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE
MG LTDA, com valor total de R$ 116.250,00. Ficam as empresas
convocadas a assinarem as Atas de Registro de Preços no prazo
de 05 dias úteis a partir desta publicação.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/
SP, torna pública a Dispensa de Licitação Nº 300/2021 para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA pelo valor total de R$ 16.757,00 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e
sete reais) a empresa ANTONIO CELSO DE OLIVEIRA GODOI,
CNPJ: 72.910.698/0001-93 nos termos do Artigo 24, Inciso II, da
Lei Nº 8.666/93. Potim, 20 de dezembro de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Extrato de Ratificação – Processo 117 2021 Dispensa 39
2021. Em 21/12/2021. Em consonância com a JUSTIFICATIVA
apresentada, nos termos do art. 24, II, da Lei 8.666/1993 e
alterações posteriores, visando a Prestação de Serviços de
Reforma Imóvel – SAMU, em favor de Paulo Henrique
Cascardo
12193630810,
CNPJ
40.356.074/0001-80,
R$32.624,88. Jucimar Ferreira da Silva - Prefeito Municipal
de Redenção da Serra

Fundo Social de
Pinda abre vagas
gratuitas para
cursos de artesanato
na Estação Arte
Encanto
O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba abre novas vagas
para os cursos de artesanato na Estação Arte Encanto. As inscrições devem
ser feitas presencialmente
na Estação, até o dia 23, e
de 27 a 30 de dezembro,
ou enquanto durarem as
vagas.

As aulas serão divididas
em turno da manhã, das 8
às 12 horas, e período da
tarde, das 13h30 às 17 horas. As opções de cursos
são: Crochê, Feltro, Patch
Aplique, Macramê e Costura Criativa.
As turmas começam em
3 de janeiro de 2022. Os
cursos desenvolvidos pelo

Fundo Social de Solidariedade são opções para geração de emprego e renda,
especialmente aos jovens
- possibilitando aprendizagem de qualidade.
A Estação Arte Encanto
fica localizada na Rua Barão Homem de Melo, s/n
centro (em frente à escola
Dr. Alfredo Pujol).

21 Dezembro de 2021

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/
SP, torna pública a Dispensa de Licitação Nº 284/2021 para CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO (PRODESP) PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS
DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM pelo
valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a COMPANHIA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
- PRODESP, CNPJ: 62.577.929/0114-12 nos termos do Artigo 24,
Inciso VIII, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 20 de dezembro de 2021.
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a Dispensa de Licitação Nº 302/2021 para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS
PARA FESTAS NATALINAS pelo valor total de R$ R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais) a empresa DAVID LUIS DIAS THOMAZ
35493436809, CNPJ: 22.428.735/0001-53, nos termos do Artigo
24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 20 de dezembro de 2021.
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Aviso de Suspensão de Licitação – Processo Administrativo Nº
210/2019 – Concorrência Nº 001/2019 – Concessão para Exploração dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e de Serviços Complementares no Município de Potim/SP,
conforme as Especificações constantes do Edital e seus Anexos
- A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a SUSPENSÃO do
processo em epígrafe, tendo em vista decisão-mandado por juízo
da 1ª Vara da Comarca de Aparecida/SP referente ao Proc. Digital
Nº 1003422-47.2021.8.26.0028. Potim, 20 de dezembro de 2021.
Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão Especial de Licitações.
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Oswaldo Montenegro faz
show em Caçapava nesta
quinta-feira (23) como parte
da programação do Natal
Cidade Simpatia

O cantor e compositor
Oswaldo Montenegro se
apresenta em Caçapava
nesta quinta-feira, dia 23
de dezembro, às 20h, na
Praça da Bandeira, brindando o público com canções que marcaram sua
trajetória.
A apresentação gratuita faz
parte da programação cultural do Natal Cidade Simpatia 2021.
No show, o cantor desfila sucessos, como “Lua
e Flor”, “Bandolins”, “A
Lista”, “Estrelas”, “Estrada Nova” e tantas outras
canções que marcaram sua

carreira. Para lembrar o
momento, ele canta também “Sonho de Natal”,
sua mais recente canção
autoral. Na letra, o poeta
manda um recado a quem
já não celebra a data e sugere uma nova maneira
de comemorar essa festa:
“Sente que chegou o Natal
/ Mesmo que a gente não
acredite mais / Tem sempre um sonho olhando pra
você / Decerto aquele que
ficou pra trás”.
Batendo papo com o público e atendendo a pedidos,
Oswaldo transforma o momento num encontro espe-

cial entre artista e plateia.
O show conta ainda com
a participação especial da
flautista Madalena Salles,
musicista que o acompanha desde a adolescência,
acrescentando virtuosismo
e emoção ao projeto.
A apresentação de Oswaldo Montenegro na programação do Natal Cidade
Simpatia 2021 foi viabilizada por meio do recebimento de recursos para a
realização de eventos culturais. Show com Oswaldo
Montenegro – Quinta-feira, dia 23, às 20h, na Praça
da Bandeira. Gratuito.

Proibição de fogos de artifício é tema de
campanha de conscientização em Caçapava

A Prefeitura de Caçapava
está lançando uma campanha de conscientização sobre a proibição no
município da utilização,
fabricação e comercialização de fogos de artifício
e explosivos diversos que
causem barulho, conforme a lei municipal 5601,
de 2018.
O objetivo é chamar a
atenção da população para
a importância do combate
à poluição sonora no município, o que afeta especialmente animais, idosos
e pessoas dentro do espectro autista.

A campanha de conscientização compreende ações
como afixação de faixas
em áreas de grande circulação de pessoas e divulgação em redes sociais e
site da Prefeitura, especialmente neste período de
festas de fim de ano.
Todas as atividades comemorativas desenvolvidas
pelo Município nas quais
sejam utilizados fogos de
artifício, obrigatoriamente
usarão fogos de artifício
silenciosos (sem estampido), de acordo com a lei.
As atividades promovidas
por particulares, sejam

elas Pessoa Física ou Jurídica, somente serão efetuadas com fogos silenciosos. Ainda conforme a lei,
o descumprimento acarretará multa. O Governo de
São Paulo também sancionou lei semelhante em
julho. A Lei 17.389/2021
proíbe a queima, soltura,
comercialização, armazenamento e transporte de
fogos de artifício e de artefato pirotécnico de estampido no estado de São Paulo. A proibição se aplica a
recintos fechados, ambientes abertos, áreas públicas
e locais privados.
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Programação
cultural do Natal
Cidade Simpatia
em Caçapava
segue até dia 23

A programação cultural
do Natal Cidade Simpatia
2021 segue até o dia 23 de
dezembro com apresentações artísticas na Praça da
Bandeira, a partir das 19h.
Nesta terça-feira (21), o
destaque será a apresentação da Priscila Mota Companhia de Dança, com seu
espetáculo Especial Fim
de Ano.

Na quarta-feira (22), a Escola Dó Ré Mi se apresenta às 19h. Na sequência, às
20h30, haverá show com a
cantora Bah Sant´Anna.
Na quinta-feira (23), às
21h30, fechando a programação, a apresentação
será do KDALM+ Tambores Astrais com um projeto que mistura ritmos que
vão do maracatu ao samba,

passando por rock, funk e
soul. O show contará com
participações especiais.
A programação cultural
do Natal Cidade Simpatia 2021 é uma realização
da Prefeitura, por meio da
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria
com a ACE (Associação
Comercial e Empresarial
de Caçapava).

Centenas de pessoas acompanharam na noite da última segunda-feira (20/12),
na região sul da cidade,
o “Desfile Natalino”, um
animado e colorido desfile de carros temáticos
decorados e artistas, com
muita música e iluminação
no clima natalino. A caravana percorreu a avenida
principal da região sul,
começando pelo Piúva,
seguindo nos bairros até o
Bexiga, retornando para a
Praia Grande, onde os carros temáticos junto com os
artistas da carreata fizeram
uma breve parada para fotos com o Papai Noel.
Outro destaque da noite
foi o show de luzes com
drones antes da passagem
do Desfile Natalino. Com
mensagens de Feliz Natal,
Ilhabela, imagens natali-

nas e do símbolo da Capital da Vela, o público presente ficou encantado com
a apresentação.
O Desfile Natalino prossegue nesta terça-feira
(21/12), com saída às 19h
do Polo de Educação Integrada (PEII) da Barra Velha, percorrendo as ruas da
Barra Velha, Água Branca
e Reino. A chegada será no
PEII da Barra Velha para o
show de drones, às 21h30.
Já na quarta-feira (22/12)
a caravana sai do bairro
do Perequê, percorrendo
as principais ruas do bairro seguindo em direção à
Vila, destino final.
Em todos os dias, sempre
na chegada do Desfile Natalino, haverá o show de
luzes com drones no céu,
com imagens e mensagens. O Desfile Natalino

é promovido pela Prefeitura de Ilhabela por meio
da Secretaria de Cultura e
Fundação Arte e Cultura
de Ilhabela, e é realizada
há mais de 18 anos em cidades do Vale do Paraíba,
Vale Histórico, sul do Rio
de Janeiro e sul de Minas
Gerais.
Programe-se:
Terça-feira (21/12) às 19h
Saída do PEII da Barra Velha
Percurso: principais ruas
da Barra Velha, Água
Branca e Reino
Chegada no PEII da Barra
Velha.
Quarta-feira (22/12) às
19h
Saída do Perequê
Percurso: Ruas do Perequê, seguindo em direção
à Vila
Chegada na Vila

“Desfile Natalino”
atrai centenas de
pessoas na região
sul de Ilhabela;
carreata prossegue
durante a semana na
cidade
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Secretaria de Saúde de
Ubatuba faz alerta para
prevenção da gripe H3N2

O aumento de casos de gripe no Brasil causado pelo
vírus da influenza H3N2
tem gerado um novo alerta
de possível surto da doença, que já registrou mortes
em alguns estados do país.
Em Ubatuba, a Secretaria
de Saúde informa que o
município ainda não possui casos laboratorialmente confirmados da gripe
H3N2, mas que a preocupação se dá pela chegada
da temporada de verão,
quando o município recebe grande quantidade de
turistas.
O vírus H3N2 é uma va-

riante do vírus Influenza
A, que é um dos principais
responsáveis pela gripe
comum e pelos resfriados,
sendo facilmente transmitido entre pessoas por
meio de gotículas liberadas no ar quando a pessoa
gripada tosse ou espirra.
Os sintomas são febre alta
no início do contágio, inflamação na garganta, calafrios, perda de apetite,
irritação nos olhos, vômito, dores articulares, tosse,
mal-estar e diarreia, principalmente em crianças.
A prevenção da gripe
H3N2 segue os mesmos

cuidados necessários para
evitar
a Covid-19, como distanciamento físico, uso de
máscara e higienização
correta das mãos.
O Brasil possui vacinas
que protegem contra o vírus Influenza A e B, no entanto, elas não são específicas para a variante H3N2,
que está atingindo o país.
De acordo com o Instituto
Butantan, maior produtor
de vacinas para a gripe do
Hemisfério Sul, a previsão é de que a vacina para
H3N2 chegue ao Brasil a
partir de março de 2022.

Feira do produtor
rural na véspera do
natal e do ano novo
em Natividade da
Serra

A Feira do Produtor Rural
essa semana acontecerá
na sexta – feira véspera
de natal dia 24 e na véspera do ano novo dia 31 de
dezembro. Venha buscar

produtos fresquinhos para
compor sua mesa para
ceia de natal.
Munícipes vamos consumir produtos da nossa terra, valorizar os agriculto-

res e feirantes locais !!
Você visitante seja - bem
vindo
Horário: das 7h às 12h
Local: Av. Cel. Luiz Fernandes da Silva
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Do lacre solidário: Tremembé
conquista a 2° cadeira de rodas

Na última segunda-feira, 20 de dezembro, a
CAMAPANHA LACRE
SOLIDÁRIO, promovida pelo @fundosocialtremembe em parceria com o
@lacreporcadeiras, bateu
mais uma meta de arrecadação de lacres e CONQUISTOU A SEGUNDA
CADEIRA DE RODAS.
Desde o início da campanha a população, o comércio e as escolas e alunos
de Tremembé vestiram a
camisa e se dedicaram ao
propósito.
A meta de ajudar mais

pessoas que necessitam
do uso cadeiras de rodas
continua, e com a dedicação de todos já foi possível realizar a troca de duas
cadeiras.
“Esta já é a segunda cadeira que conseguimos.
Recebemos muito apoio
das escolas, dos alunos, do
comércio e das pessoas da
nossa cidade que se prontificam em juntar os lacres.
Agradecemos também ao
Giordano do movimento Lacre por Cadeira, que
nos dá a oportunidade de
conseguir as cadeiras de

rodas de maneira sustentável e ajudando a preservar
o meio ambiente” - comenta a Primeira Dama e
Presidente do Fundo Social Eliana Maria Neves de
Lima.
APROVEITE
ESTAS
FESTAS DE FINAL DE
ANO E CONTINUE
CONTRIBUINDO!
Aproveite as confraternizações e separe os lacres
de alumínio das bebidas
que consumir. Sua atitude
pode fazer a diferença na
vida de muitas pessoas.
Participe!

A Prefeitura Municipal
decorou diversos pontos
da cidade, como a Praça
do Padre Pedro, portal,
trevo e passarelas, espalhando o espírito dessa
data tão especial pelo

município.
As atividades natalinas
tiveram no último domingo, com a inauguração do presépio e a chegada do Papai Noel.
Convidamos toda popu-

lação e empresários a decorarem suas fachadas,
ajudando a deixar nossa
cidade ainda mais bonita para compartilharmos
bons momentos neste de
fim de ano!

São Bento já está em clima de
Natal

