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

Livro D-26, FLS. nº 27, Termo nº 7523
Faço saber que pretendem se casar DULIO BOARI NETO e PÂMELA CRISTINA ROSA SOUTO, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habi-
litante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 01 de maio de 1990, de estado civil solteiro, de profissão auxiliar 
de vidraceiro, residente e domiciliado na Rua Antenor Vargas, nº 483, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, 
filho de ANTONIO CARLOS BOARI, de 61 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 20 de junho de 
1960, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de CARMEN LUCIA SCARPA BOARI, falecida em Taubaté/
SP na data de 02 de setembro de 2009. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 14 de abril de 1994, 
de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Antenor Vargas, nº 483, Jardim dos 
Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de PETERSON BARBOSA SOUTO e de FLAVIA ROSA SOUTO, de 42 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 19 de fevereiro de 1979, 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. 

3ª Retificação ao Edital de Processo Seletivo Nº 001/2021 - A Prefeitura Municipal de 
Potim/SP no uso de suas atribuições legais torna público a 3ª RETIFICAÇÃO do Edital de 
Processo Seletivo Nº 001/2021. O referido Edital e a retificação na íntegra encontram-se 
disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim, www.potim.sp.gov.br e no site www.
reisauditores.com.br. Potim, 21 de dezembro de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira – 
Prefeita Municipal.

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

Livro D-26, FLS. nº 28, Termo nº 7524
Faço saber que pretendem se casar ÉMERSON JOSÉ NICOLETTI TEIXEIRA e PRISCILA TATIANA DE 
JESUS OLIVEIRA GABRIEL, 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 19 de março 
de 1979, de estado civil divorciado, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno 
da Veiga, Km 140, Una, Tremembé/SP, filho de WELLINGTON TEIXEIRA, nacionalidade brasileiro, de 81 
anos, nascido na data de 15 de setembro de 1940 e de MARISTELLA NICOLETTI TEIXEIRA, nacionalidade 
brasileira, de 62 anos, nascida na data de 22 de fevereiro de 1959, ambos residentes e domiciliados em Pinda-
monhangaba/SP. A habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 22 de julho de 1982, de estado 
civil solteira, de profissão servidora pública, residente e domiciliada na Rua Joaquim Antunes Bastos, nº 58, 
Vila São Benedito, Moreira Cesar, Pindamonhangaba/SP, filha de EDSON ROCHA GABRIEL, nacionalidade 
brasileiro, de 66 anos, nascido na data de 09 de março de 1955, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de 
IRANI DE JESUS OLIVEIRA GABRIEL, nacionalidade brasileira, de 60 anos, nascida na data de 20 de julho 
de 1961, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/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. 

Secretaria de Saúde de Ubatuba faz 
alerta para prevenção da gripe H3N2

riante do vírus Influenza 
A, que é um dos principais 
responsáveis pela gripe 
comum e pelos resfriados, 
sendo facilmente trans-
mitido entre pessoas por 
meio de gotículas libera-
das no ar quando a pessoa 
gripada tosse ou espirra. 
Os sintomas são febre alta 
no início do contágio, in-
flamação na garganta, ca-
lafrios, perda de apetite, 
irritação nos olhos, vômi-
to, dores articulares, tosse, 
mal-estar e diarreia, prin-
cipalmente em crianças.  
A prevenção da gripe 
H3N2 segue os mesmos 

cuidados necessários para 
evitar 
a Covid-19, como distan-
ciamento físico, uso de 
máscara e higienização 
correta das mãos. 
O Brasil possui vacinas 
que protegem contra o ví-
rus Influenza A e B, no en-
tanto, elas não são especí-
ficas 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 previ-
são é de que a vacina para 
H3N2 chegue ao Brasil a 
partir de março de 2022.

O aumento de casos de gri-
pe no Brasil causado pelo 
vírus da influenza H3N2 
tem gerado um novo alerta 
de possível surto da doen-
ça, que já registrou mortes 
em alguns estados do país. 
Em Ubatuba, a Secretaria 
de Saúde informa que o 
município ainda não pos-
sui casos laboratorialmen-
te confirmados da gripe 
H3N2, mas que a preocu-
pação se dá pela chegada 
da temporada de verão, 
quando o município rece-
be grande quantidade de 
turistas.  
O vírus H3N2 é uma va-

Feira do produtor 
rural na véspera do 
natal e do ano novo 

em Natividade da 
Serra

produtos fresquinhos para 
compor sua mesa para 
ceia de natal.
Munícipes vamos consu-
mir produtos da nossa ter-
ra, valorizar os agriculto-

res e feirantes locais !! 
Você visitante seja - bem 
vindo  
Horário: das 7h às 12h
Local: Av. Cel. Luiz Fer-
nandes da Silva

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

São Bento já está em clima de Natal
município.
As atividades natalinas 
tiveram no último do-
mingo, com a inaugura-
ção do presépio e a che-
gada do Papai Noel. 
Convidamos toda popu-

lação e empresários a de-
corarem suas fachadas, 
ajudando a deixar nossa 
cidade ainda mais boni-
ta para compartilharmos 
bons momentos neste de 
fim de ano! 

A Prefeitura Municipal 
decorou diversos pontos 
da cidade, como a Praça 
do Padre Pedro, portal, 
trevo e passarelas, espa-
lhando o espírito dessa 
data tão especial pelo 
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Prefeitura de Taubaté realiza 
imunização de pessoas em 

situação de rua

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

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

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio das Secretarias 
de Desenvolvimento e In-
clusão Social (SEDIS) e 
de Saúde, realizam nesta 
terça e quarta feira, dias 
21 e 22 de dezembro, va-
cinação de pessoas em si-
tuação de rua.
A imunização com a dose 
de reforço acontecerá no 
período da manhã, das 
8h30 às 11h30, no Centro 
de Referência Especiali-
zado (Centro Pop).
O público alvo dessa cam-
panha foi imunizado com 
a dose única da Janssen 
no mês de julho deste ano. 

Defesa civil de Taubaté 
recebe kit de materiais 

“operação verão”

DEC, Colete Agente, Boné 
Agente, Bota de PVC, 
Capa de Chuva Embor-
rachada, 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 mu-
nicipal de ‘Proteção e De-
fesa Civil – COMPDEC’, 
boné caracterizado para o 
COMPDEC, Coletes ope-
racionais para agentes de 
Defesa Civil, Bonés ope-
racionais para agentes de 
Defesa Civil, Capas de 
chuva amarelas e Luvas de 
raspa. Em caso de emer-
gência ligue na Defesa Ci-
vil pelo 199.

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

Renegociação de dívidas 
em Taubaté ultrapassa R$ 

50 milhões

parcelamento da dívida 
5.000 contribuintes, que já 
pagaram R$ 3.624.730,85 
referente às primeiras par-
celas. O valor total de par-
celamentos que a prefeitu-
ra ainda vai receber é de 
R$ 39.249.084,54.
O programa de recupera-
ção de créditos munici-
pais 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 parce-
las, com redução de mul-
tas e juros que variavam 
de 90% a 50%, de acordo 
com forma de pagamento.
Os atendimentos aconte-
ceram de forma presencial 
e online. Pela internet era 
possível realizar o acor-
do de parcelamento ou a 
emissão de boleto a vista.

A prefeitura de Taubaté, 
através da secretaria de 
administração e finan-
ças, 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 bo-
letos para pagamentos à 
vista, que representam R$ 
9.106.169,34 aos cofres 
públicos. Optaram pelo 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POTIM - 107/2021 – DETENTORA: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS II - VIGÊNCIA: 18/11/2021 
À 17/11/2022 - VALOR: R$ 699.450,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
052/2021; 108/2021 – DETENTORA: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS 
E FERRAMENTAS LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTU-
RA E PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS II - VIGÊNCIA: 18/11/2021 À 17/11/2022 
- VALOR: R$ 75.000,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021; 109/2021 
– DETENTORA: GLAUCIO RAMIRES DE SEABRA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS II - VIGÊNCIA: 
18/11/2021 À 17/11/2022 - VALOR: R$ 29.952,50 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 052/2021; 110/2021 – DETENTORA: KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
EIRELI - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELA-
DA DE MATERIAIS ELÉTRICOS II - VIGÊNCIA: 18/11/2021 À 17/11/2022 - VALOR: R$ 
64.777,20 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021; 111/2021 – DETEN-
TORA: PAROTHEFON - COMERCIO DE URNAS MORTUARIAS, VELORIO E FLORI-
CULTURA LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM O FORNECIMENTO DE URNAS 
MORTUÁRIAS, INCLUINDO SUPORTE, PARAMENTAÇÕES E TRANSLADO, EM ATEN-
DIMENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POTIM, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL - VIGÊNCIA: 
22/11/2021 À 21/11/2022 - VALOR: R$ 240.391,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 048/2021; 112/2021 – DETENTORA: UNIMED PINDAMONHANGABA COOPE-
RATIVA DE TRABALHO MEDICO - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO-
RATORIAIS/ANÁLISES CLÍNICAS - VIGÊNCIA: 30/11/2021 À 29/11/2022 - VALOR: R$ 
234.615,25 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021.
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
Quando você não paga na entrada paga na saída
Até parece que não existem graves problemas econômicos e sociais 
que venham ocupar espaços na mente de nossos dirigentes. Uma serie 
de assuntos quase sem importância e até mesmo onde não haveria de 
ter interferência do estado estão sendo tratados como se fossem cru-
ciais na vida do país, como por exemplo a cobrança de taxa de baga-
gem nas viagens aéreas. Compete só as companhias estabelecer os 
valores até porque existe um custo quando se transporta uma bagagem  
levando-se em conta o espaço ocupado, o peso e até mesmo a respon-
sabilidade pelo transporte que pode culminar com uma indenização em 
caso de dano ou extravio quando esta bagagem se perde. A bem da ver-
dade o estado deve sim se preocupar com a saúde, educação segurança 
e com o social, quando ao restante apenas deve editar normas discipli-
nadoras. É para isso que os contribuintes pagam seus elevados tributos. 
A justiça é paga salvo em casos de necessidade de justiça gratuita, os 
legisladores e executivo são pagos através de tributos, portanto car-
gos políticos e de tutela do estado são remunerados e assim devem ser 
exercidos por força da obrigação. E é aí que o poder público deve focar 
suas ações. A experiência de deixar por conta da administração pública 
setores onde a atuação privada deveria fazer tem demonstrado  a inefi-
ciência destas empresas estatais e comprovado que na maioria da vezes 
só servem para nomear apadrinhados políticos não vocacionados para 
dirigir empresas, como forma de cabide de emprego causando grandes 
prejuízos a nação e fonte de corrupção. Na mão da iniciativa privada 
estimula-se a livre concorrência, a gestão ficando mais enxuta pro-
porciona um baixo custo para o consumidor, e é assim que a historia 
tem comprovado. Um país grande com economia forte como o Brasil 
precisa de grandes atitudes e soluções e não preocupação com coisas 
menores que de nada servirão para levar o país ao seu justo e merecido 
desenvolvimento que e fator importante para que haja realmente a tão 
esperada justiça social

Fundo Social de 
Pinda abre vagas 

gratuitas para 
cursos de 

artesanato na 
Estação Arte 

Encanto

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

Fundo Social de Solidarie-
dade são opções para ge-
ração de emprego e renda, 
especialmente aos jovens 
- possibilitando aprendiza-
gem de qualidade.
A Estação Arte Encanto 
fica localizada na Rua Ba-
rão Homem de Melo, s/n 
centro (em frente à escola 
Dr. Alfredo Pujol).

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba abre novas vagas 
para os cursos de artesana-
to na Estação Arte Encan-
to. As inscrições devem 
ser feitas presencialmente 
na Estação, até o dia 23, e 
de 27 a 30 de dezembro, 
ou enquanto durarem as 
vagas.

Praça BIP: Feira 
livre é antecipada 

para sexta nos 
feriados de fim de 

ano

atividade, exclusivamente 
nestas semanas, será an-
tecipada para sexta-feira, 
dias 24 e 31 de dezembro.
A alteração será feita em 
atendimento à solicitação 
dos feirantes, que alega-
ram dificuldades, tanto 
com relação ao desloca-
mento devido ao trânsito 

nas principais vias da cida-
de, como diante do recesso 
de final de ano dos princi-
pais fornecedores de horti-
frutigranjeiros que abaste-
cem muitos comerciantes.
Além disso, a expectativa 
é que haja um aumento nas 
vendas às vésperas das da-
tas Natal e Ano Novo.

A feira livre de Ubatuba, 
que acontece tradicional-
mente aos sábados na Pra-
ça BIP, terá alteração em 
seu cronograma nas sema-
nas dos feriados de fim de 
ano. Ao invés de funcionar 
nos dias 25 de dezembro 
e 1º de janeiro – ambos 
sábados, a realização da 
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Programação 
cultural do Natal 
Cidade Simpatia 

em Caçapava 
segue até dia 23

Na quarta-feira (22), a Es-
cola Dó Ré Mi se apresen-
ta às 19h. Na sequência, às 
20h30, haverá show com a 
cantora Bah Sant´Anna.
Na quinta-feira (23), às 
21h30, fechando a pro-
gramação, a apresentação 
será do KDALM+ Tambo-
res Astrais com um proje-
to 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 Simpa-
tia 2021 é uma realização 
da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer, em parceria 
com a ACE (Associação 
Comercial e Empresarial 
de Caçapava).

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

Oswaldo Montenegro faz 
show em Caçapava nesta 

quinta-feira (23) como parte 
da programação do Natal 

Cidade Simpatia

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

cial entre artista e plateia. 
O show conta ainda com 
a participação especial da 
flautista Madalena Salles, 
musicista que o acompa-
nha desde a adolescência, 
acrescentando virtuosismo 
e emoção ao projeto.
A apresentação de Oswal-
do Montenegro na progra-
mação do Natal Cidade 
Simpatia 2021 foi viabili-
zada por meio do recebi-
mento de recursos para a 
realização de eventos cul-
turais. Show com Oswaldo 
Montenegro – Quinta-fei-
ra, dia 23, às 20h, na Praça 
da Bandeira. Gratuito.

O cantor e compositor 
Oswaldo Montenegro se 
apresenta em Caçapava 
nesta quinta-feira, dia 23 
de dezembro, às 20h, na 
Praça da Bandeira, brin-
dando o público com can-
ções que marcaram sua 
trajetória.
A apresentação gratuita faz 
parte da programação cul-
tural do Natal Cidade Sim-
patia 2021.
No show, o cantor desfi-
la sucessos, como “Lua 
e Flor”, “Bandolins”, “A 
Lista”, “Estrelas”, “Estra-
da Nova” e tantas outras 
canções que marcaram sua 

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

A campanha de conscien-
tização compreende ações 
como afixação de faixas 
em áreas de grande circu-
lação de pessoas e divul-
gação em redes sociais e 
site da Prefeitura, espe-
cialmente neste período de 
festas de fim de ano.
Todas as atividades come-
morativas desenvolvidas 
pelo Município nas quais 
sejam utilizados fogos de 
artifício, obrigatoriamente 
usarão fogos de artifício 
silenciosos (sem estampi-
do), de acordo com a lei. 
As atividades promovidas 
por particulares, sejam 

elas Pessoa Física ou Ju-
rídica, somente serão efe-
tuadas com fogos silencio-
sos. Ainda conforme a lei, 
o descumprimento acarre-
tará multa. O Governo de 
São Paulo também san-
cionou lei semelhante em 
julho. A Lei 17.389/2021 
proíbe a queima, soltura, 
comercialização, armaze-
namento e transporte de 
fogos de artifício e de arte-
fato pirotécnico de estam-
pido no estado de São Pau-
lo. A proibição se aplica a 
recintos fechados, ambien-
tes abertos, áreas públicas 
e locais privados.

A Prefeitura de Caçapava 
está lançando uma cam-
panha de conscientiza-
ção sobre a proibição no 
município da utilização, 
fabricação e comercializa-
ção 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 mu-
nicípio, o que afeta espe-
cialmente animais, idosos 
e pessoas dentro do espec-
tro autista.

“Desfile Natalino” 
atrai centenas de 
pessoas na região 

sul de Ilhabela; 
carreata prossegue 

durante a semana na 
cidade
nas e do símbolo da Capi-
tal da Vela, o público pre-
sente ficou encantado com 
a apresentação.
O Desfile Natalino pros-
segue nesta terça-feira 
(21/12), com saída às 19h 
do Polo de Educação Inte-
grada (PEII) da Barra Ve-
lha, 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 bair-
ro seguindo em direção à 
Vila, destino final.
Em todos os dias, sempre 
na chegada do Desfile Na-
talino, haverá o show de 
luzes com drones no céu, 
com imagens e mensa-
gens. O Desfile Natalino 

é promovido pela Prefei-
tura de Ilhabela por meio 
da Secretaria de Cultura e 
Fundação Arte e Cultura 
de Ilhabela, e é realizada 
há mais de 18 anos em ci-
dades 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 Ve-
lha
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 Pere-
quê, seguindo em direção 
à Vila
Chegada na Vila

Centenas de pessoas acom-
panharam na noite da últi-
ma segunda-feira (20/12), 
na região sul da cidade, 
o “Desfile Natalino”, um 
animado e colorido des-
file de carros temáticos 
decorados e artistas, com 
muita música e iluminação 
no clima natalino. A cara-
vana percorreu a avenida 
principal da região sul, 
começando pelo Piúva, 
seguindo nos bairros até o 
Bexiga, retornando para a 
Praia Grande, onde os car-
ros temáticos junto com os 
artistas da carreata fizeram 
uma breve parada para fo-
tos 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-
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AGOORA VOCÊ PODE
OCUUPAR SEU

LUUGAR

Boas Festas

trazendo os melhores preços 
em medicamentos, vitaminas 

e produtos de higiene e beleza, 

Chegamos em Tremembé

com votos de 
saúde e

Rua Bom Jesus, n°228 - Centro

12 3208 1911     12 99201 3514


