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Festival de Poemas de 
Pindamonhangaba vai até 

dezembro
Em 2021 foram recebidos 
232 poemas inscritos: sen-
do 196 na categoria adul-
to, 22 na categoria Juvenil 
e 14 na categoria Infantil, 
destes, foram selecionados 
os 30 poemas que concor-
rem aos prêmios.
No dia 25, foi ao ar no ca-
nal do youtube da Prefei-
tura, a interpretação des-
tes poemas e a premiação 
acontecerá no dia 27 de 
novembro, às 19h, tam-
bém no youtube.
Os premiados receberão:
Na Categoria Adulto, o 
Troféu “Baltazar Godoy 
Moreira”
Na Categoria Juvenil, o 
Troféu “Juó Bananéri”
Na Categoria Infantil, o 

Troféu “Bertha Celeste 
Homem de Mello”
E na Categoria Intérprete, 
o Troféu “Augusto Cesar 
Ribeiro”
As obras literárias foram 
selecionadas e premia-
das pelo Corpo de Jurado 
composto pelos seguintes 
membros da Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras: Bete Guimarães, 
Paulo Tarcízio, Anama-
ria Jorio, Fabio Mendes e 
Eva Andrade.
Os vídeos e intérpretes 
foram premiados pelos es-
pecialistas em artes cêni-
cas a seguir: Afonso Baro-
ne, Nilza Mattos, Mauro 
Morais, Alessandra Ro-
drigues e Mateus Correa.

O 15º Festival de Poemas 
de Pindamonhangaba, está 
com a exposição dos poe-
mas na biblioteca pública 
municipal Vereador Rô-
mulo Campos D'Arace, a 
exposição fica disponível 
até o final do mês de De-
zembro. O Festipoema é 
uma parceria entre a Se-
cretaria de Cultura e Turis-
mo de Pindamonhangaba 
e a Academia Pindamo-
nhangabense de Letras e 
foi criado em 2007 para 
estimular a criação artísti-
co-literária, valorizar e di-
vulgar a obra, criar espa-
ço para a divulgação dos 
trabalhos e proporcionar 
a população uma relação 
mais estreita com a poesia.

Cia Teatral La Trapera se 
apresenta online com apoio da 

Prefeitura de Pindamonhangaba

meninos da rua em que 
morava. Até que ele se 
cansou e atravessou a ser-
ra de Taquaritú, chegando 
a um lugar onde todos ti-
nham a aparência como a 
dele.
O espetáculo possui clas-
sificação livre, e será apre-
sentada por videoconfe-
rência com duração de 30 
minutos. Os interessados 
devem se inscrever pelo 
link https://www.sympla.
com.br/pra-la-de-camba-
cara---cia-teatral-la-tra-
pera__1415524 e acessar 
a sala de transmissão 15 
minutos antes do início da 

apresentação.
Sinopse – "Pra lá de Cam-
bacará" é um singelo ex-
perimento teatral audiovi-
sual que conta a história 
de Raimundo, um garoto 
diferente dos demais, com 
o olho direito preto, o es-
querdo azul e sua cabeça 
pelada.
Um dia, depois de tanto os 
meninos da rua o chama-
rem de pelado, Raimundo 
se levantou, atravessou a 
serra de Taquaritú e che-
gou em uma terra incrível, 
onde todos os meninos 
tem a cabeça pelada, um 
olho azul e outro preto.

Com parceria entre o Con-
selho Municipal de Cultu-
ra de Pindamonhangaba, 
o Fundo Municipal de 
Apoio às Políticas Cultu-
rais (FMAPC) e a Secre-
taria de Cultura e Turis-
mo de Pindamonhangaba, 
a Cia Teatral La Trapera 
apresenta no dia 26 de no-
vembro o espetáculo “Pra 
Lá de Cambacará”.
O projeto é apoiado pelo 
Edital 01/2020 Lingua-
gens Artísticas do FMAPC 
e conta a história de um 
menino diferente, que 
frequentemente tinha sua 
aparência zombada pelos 

Pinda realiza batalha de Hip Hop no próximo 
domingo

pessoas, que é a capacida-
de do local.
A batalha será realizada 
em forma de mata-mata, 
confrontos diretos, o ven-
cedor avança de fase e o 
perdedor está eliminado, 
os dois primeiros colo-
cados recebem um troféu 
como premiação por suas 
colocações.

O evento terá Batalha de 
Mcs, Batalha de Dupla 
Breaking, Batalha All Sty-
le, Apresentação Danças 
Urbanas – Hip Hop Kids, 
Ballet e Rap ao vivo com: 
Máfia Família, Flp Mc & 
Convidados, Analia Teófi-
lo, Bronks Mcs, Djs Rboy, 
Pedro Camargo e Romário 
Crânio.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Se-
cretaria de Cultura e Tu-
rismo, realiza a 7ª batalha 
de Hip Hop, o evento será 
realizado no dia 28 de no-
vembro, no Teatro Galpão, 
ás 14 horas. A entrada é 
gratuita para quem quiser 
assistir a batalha, com ca-
pacidade máxima de 200 

Escola municipal de 
Taubaté cria projeto para 

auxiliar alunos na 
avaliação saeb 2021

são: desenvolver habili-
dades de Língua Portu-
guesa e Matemática para 
o inicio do 6º ano; sanar 
as possíveis dificuldades 
com relação às disciplinas 
trabalhadas e minimizar 
as lacunas de desenvol-
vimento e aprendizagem 
das habilidades em face da 
pandemia do Covid-19.
Os alunos fazem duas au-
las por semana no contra 

turno, todas às quintas-fei-
ras na sala de informática, 
utilizando estratégias di-
ferenciadas para trabalhar 
as habilidades de Língua 
Portuguesa e de Matemá-
tica aplicadas na avaliação 
do Saeb e no 6º ano com 
o apoio dos professores 
do projeto Redes Alfa-
betização. O projeto terá 
duração de 4 meses, sendo 
concluído em dezembro.

A EMEF Professora Ce-
lina Monteiro de Castro, 
Chácara Silvestre, criou 
o projeto “Foco Celina” 
para auxiliar alunos dos 5º 
anos na preparação para a 
prova Saeb 2021 (Sistema 
de Avaliação da Educação 
Básica).
Para além da preparação 
para a prova, os objetivos 
da equipe gestora e dos 
professores envolvidos, 
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-26, FLS. nº 20, Termo nº 7509
Faço saber que pretendem se casar CLAUDINEI DAMASCENO ROBERTO e SARA BENEDITA DO AMA-
RAL, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. O habilitante é natural de Caratinga-MG, nascido no dia 11 de maio de 1981, de estado civil divor-
ciado, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Rua Quarenta e Quatro, nº 110, Jardim Maracaibo, 
Tremembé/SP, filho de JOSÉ SATURNINO ROBERTO, de 58 anos, nascido na data de 29 de novembro de 
1962 e de IRACY MARTINS DAMASCENO ROBERTO, de 69 anos, nascida na data de 12 de outubro de 
1952, ambos residentes e domiciliados em Campinas/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 
05 de março de 1990, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Oito, nº 81, 
Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de BENEDITA DE FATIMA DO AMARAL, de 61 anos, natural 
de Taubaté/SP, nascida na data de 02 de fevereiro de 1960, 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. 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 064/2021. Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de Serviços de Remoção em Ambulância UTI, Conforme 
Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 
08h00min do dia 25/11/2021, até as 08h00min do dia 07/12/2021; data da abertura de pro-
postas: das 08h00min às 09h00min do dia 07/12/2021; data de início da sessão pública: 
às 09h00min do dia 07/12/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br "acesso iden-
tificado no link - licitações". O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no 
site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a 
abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 065/2021. Obje-
to: Aquisição de Caminhão Tipo Coletor e Compactador de Lixo, Conforme 
Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data para recebimento 
de proposta: das 09h00min do dia 25/11/2021, até as 09h00min do dia 
07/12/2021; data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min 
do dia 07/12/2021; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
07/12/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br "acesso identifi-
cado no link - licitações". O Edital na íntegra poderá ser consultado aos 
interessados no site supracitado. Maiores informações através do telefone 
(12) 3112-9200.

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a DESERÇÃO da Tomada de Preços Nº 012/2021, objeto: 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. Sessão realizada em 22/11/2021, às 10h00min, lo-
cal www.bnc.org.br "acesso identificado no link - licitações". Bruno C. 
F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitação.

Prefeitura de taubaté promove evento para 
produtores da agricultura familiar

Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar 
(Pronaf), e também para 
aqueles que querem inte-
grar e tem alguma dúvi-
da ou dificuldade. Serão 
anunciados os benefícios 
de participar da agricultu-
ra familiar, como vender 
para as repartições pú-
blicas e de que maneira, 
e como o associativismo 
pode beneficiar os agricul-
tores no aumento e escoa-
mento da produção.
Estarão presentes diver-
sos setores da prefeitura 
de Taubaté, como Secre-
taria de Educação, Depar-
tamento de Compras e do 

Grupo Executivo Agrope-
cuário, além das institui-
ções parceiras.
Este evento faz parte do 
programa “Raízes do 
Campo”, que visa desen-
volver políticas de incen-
tivo e desenvolvimento 
da agropecuária na cidade 
desde o pequeno ao gran-
de produtor rural.
PRONAF – É um progra-
ma do governo federal 
com o objetivo de prestar 
atendimento diferenciado 
aos pequenos agricultores, 
aqueles cuja produção é 
resultado de sua própria 
força de trabalho ou da 
mão de obra familiar.

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento e Ino-
vação, promove no dia 30 
de novembro, terça-feira, 
às 18h30, o evento Bene-
fícios da Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP). 
Ele acontece no Sindicato 
Rural de Taubaté, e é re-
alizado em parceria com 
Casa da Agricultura, Co-
mevap, o próprio Sindica-
to e demais cooperativas 
e associações representa-
tivas dos agricultores do 
município.
O evento é gratuito e aber-
to a todos os produtores 
enquadrados no Programa 
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Decoração especial é 
atração do Natal em 

Caçapava

fazer uma foto no local.
Pontos como a armazém e 
estação ferroviária, merca-
do municipal, escola Ruy 
Barbosa e Igreja Matriz 
também receberão deco-
ração especial. Um dos 
atrativos na Praça da Igre-
ja Matriz de São João Ba-
tista é a gruta que abrigará 
um presépio em tamanho 
natural. Os calçadões das 
ruas Sete de Setembro e 
Capitão João Ramos, além 
de trecho da rua Treze de 
Maio, entre a rua Comen-
dador João Lopes e rua 
Marquês do Herval (que 
será fechado para o trân-
sito e funcionará como 
um calçadão) também te-
rão iluminação especial. 
Na entrada da cidade, um 
Papai Noel de 5 metros de 
altura dará boas vindas aos 
visitantes que chegam a 
Caçapava. Pelo menos dez 
bairros do município tam-
bém receberão decoração 
natalina. Anjos ilumina-
dos feitos de garrafa Pet, 
enfeites confeccionados 
com material reciclado, 
entre outros, estão sen-

do instalados na praça de 
Caçapava Velha, praça da 
Piedade, praça da Santa 
Luzia, praça do Bairro do 
Sapé 2, praça do Villa-
ge das Flores, Rotatória 
da Rodoviária, Praça São 
Roque, Rotatório do Cris-
to do Tataúba, Pinus I e 
Pinus II, praça do Jardim 
Maria Elmira e Praça da 
Vila Menino. O Natal Ci-
dade Simpatia 2021 está 
sendo realizado com apoio 
da Associação Comercial 
e Empresarial do municí-
pio e de empresas como a 
Vello Fibra, Viapol, Nes-
tlé, Rede Simpatia, Facul-
dade Santo Antônio e Uni-
med, que fizeram doações, 
além de diversos outros 
estabelecimentos comer-
ciais que adquiriram cotas 
de participação por meio 
de Chamamento Público.
Mais de 70 estabelecimen-
tos comerciais e apoiado-
res Pessoa Física também 
contribuíram com cotas, 
conforme Chamamento 
Público – Natal Simpatia 
2021, publicado em 15 de 
setembro de 2021

Caçapava inaugura no 
próximo sábado (27) a 
decoração natalina da ci-
dade, com a ligação da 
tradicional árvore de Na-
tal e iluminação na Praça 
da Bandeira, previsto para 
18h30, com a chegada do 
Papai Noel. O Natal Cida-
de Simpatia contará neste 
ano com enfeites e ilumi-
nação especial em diver-
sos pontos do município, 
a partir de parcerias da 
Prefeitura com a inicia-
tiva privada. O objetivo 
é fomentar o turismo em 
Caçapava e fortalecer o 
comércio local neste mo-
mento de retomada das 
atividades econômicas.
A árvore de Natal com 
13,9 metros e iluminação 
de led será uma das atra-
ções da Praça da Bandeira. 
Os visitantes poderão co-
nhecer no mesmo local a 
casa do Papai Noel, a Vila 
dos Duendes e dois túneis 
de led de 6m x 6m. Outro 
atrativo da praça é o por-
ta-retrato de 3,5m x 2,5m 
que servirá como “selfie-
-point” para quem quiser 

Ubatuba Pro Surf começa 
nesta sexta-feira na praia 

do Itamambuca

campeonato este ano será 
realizado em etapa única, 
com premiações diversas. 
“O Ubatuba Pro Surf tem 
tradição na cidade e abraça 
diversas categorias, sendo 
sete de base para menores 
de 18 anos. Além de esti-
mular a modalidade, tam-
bém é uma grande confra-
ternização, com atletas se 
superando e trocando ex-
periências”, destacou Fá-
bio Lima, coordenador do 
setor de surf da Secretaria 
de Esporte. O campeonato 
terá as seguintes catego-
rias: Pro/AM, Pro femini-
no, Long Open, Long Fe-
minino, Long Karuna, Sup 
Wave, Gran Master, Gran 
Karuna, Sub-18 mascu-

lino, Sub-18 feminino, 
Sub-16 masculino, Sub-14 
masculino, Sub-12 mas-
culino, Sub-12 feminino 
e Sub-10 masculino. As 
inscrições já foram encer-
radas. Surf Acessível
No sábado, dia 27, das 9h 
às 10h30, o evento ofere-
cerá um aulão de surf para 
alunos da APAE – Asso-
ciação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais. A ati-
vidade tem por objetivo 
promover a inclusão e per-
mitir que a prática do surf 
ultrapasse as barreiras da 
acessibilidade. A iniciati-
va comemora o Dia Inter-
nacional da Pessoa com 
Deficiência, celebrado em 
3 de dezembro.

A praia do Itamambuca re-
cebe entre os dias 26 e 28, 
a partir das 8h, a 44ª edi-
ção do Ubatuba Pro Surf, 
que reunirá 180 competi-
dores, no maior circuito 
municipal da modalidade 
do Brasil. O campeonato 
segue até domingo com 
15 categorias, masculinas 
e femininas, para atletas 
acima de 7 anos.Realizado 
pela Associação Ubatuba 
de Surf (AUS) com patro-
cínio da prefeitura e apoio 
da Secretaria de Esporte 
e Lazer, a competição é 
voltada exclusivamente 
para moradores da cidade. 
Por conta das restrições 
da pandemia e a proibi-
ção de grandes eventos, o 

Ubatuba tem novo roteiro turístico em 
parceria com Associação Coaquira

Turismo e foi aprovado. 
A ideia é que possamos 
ofertar o roteiro no Centro 
de Informações Turísticas 
(CIT) da Setur, pois exis-
te uma demanda na busca 
pelo conhecimento da His-
tória de Ubatuba e também 
de sua importância no ce-
nário nacional”, afirmou. 
Ela ainda comentou que 
existe a intenção de levar 
esse projeto para as esco-
las como mais uma ferra-
menta para apropriação 
cultural dos alunos.
Parceria
“O Guia de Turismo é um 
profissional que conduz o 
visitante de forma segura 
dentro do município, é um 
parceiro da administração 
pública. Ele sabe os me-
lhores locais, que estão 
apropriados para fazer 
essa recepção, ou seja, ele 
faz uma divulgação e in-
centiva os locais do trade 
que estejam devidamente 
regularizados”, comple-
mentou. Jaqueline ainda 
destacou que a categoria é 

reconhecida pelo Ministé-
rio do Turismo.
Os guias fizeram um le-
vantamento dos pontos 
históricos, analisando as 
condições dos locais e seu 
entorno para que haja me-
lhorias referentes a mobi-
liário urbano, placas de 
identificação desses pon-
tos e a elaboração da pro-
posta de um roteiro praze-
roso para o visitante.
Alguns desses pontos já 
possuem revitalização pre-
vista viabilizada por recur-
sos do Dadetur. Saiba mais 
em: https://www.ubatuba.
sp.gov.br/destaques/novo-
-aporte-dadetur/
Segunda etapa
A segunda fase da conso-
lidação do roteiro é a lo-
gística de funcionamento 
para a implantação nas 
escolas, que será discutida 
com a Secretaria de Edu-
cação, e da dinâmica de 
rodízio dos guias que vai 
permitir que todos tenham 
oportunidade de atuação a 
partir do CIT.

Pensando na valorização 
do patrimônio histórico 
e cultural de Ubatuba, a 
Secretaria de Turismo (Se-
tur) deu início ao fortaleci-
mento do roteiro turístico 
na cidade: a visitação do 
Centro Histórico. A inicia-
tiva é uma parceria com a 
Associação Coaquira de 
Guias de Turismo e está 
em processo de implanta-
ção, com duas opções de 
trajeto: um denominado 
leve, que prevê uma vi-
sitação mais dinâmica e 
com menor deslocamento, 
estimado em duas horas; 
e outro moderado, com a 
duração de cerca de quatro 
horas. A secretária adjunta 
de Turismo, Jaqueline Du-
tra, explicou que a parceria 
com a Associação Coaqui-
ra viabilizou a elaboração 
do projeto, mas que o ob-
jetivo é contemplar todos 
os guias da cidade. “A pro-
posta da parceria foi apre-
sentada ao Conselho Mu-
nicipal de Turismo (CMT) 
e ao coletivo de Guias de 

Termo de Retificação de Publicação – Pregão Eletrônico Nº 048/2021 
- Objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de 
Serviços Funerários com o Fornecimento de Urnas Mortuárias, Incluin-
do Suporte, Paramentações e Translado, em Atendimento as Famílias 
em Vulnerabilidade Social do Município de Potim, Conforme Termo de 
Referência e demais Anexos do Edital - Na publicação à página de nº 
757 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 20/11/2021, com 
referência ao valor total do vencedor do processo em epígrafe, onde se 
lê: R$ 240.426,08, leia-se: R$ 240.391,00. Publique-se. Potim, 26 de 
novembro de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
068/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Equipamentos e Utensílios de Cozinha. Data para recebimen-
to de proposta: das 08h00min do dia 27/11/2021, até as 08h00min 
do dia 09/12/2021; data da abertura de propostas: das 08h00min às 
09h00min do dia 09/12/2021; data de início da sessão pública: às 
09h00min do dia 09/12/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra 
poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores 
informações através do telefone (12) 3112-9200.
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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

Coordenação da Rede de 
Proteção à Criança e ao 

Adolescente de Caçapava 
lança campanha de 

divulgação do serviço 
Disque 100 para denúncia de 

violência

A Coordenação da Rede 
de Proteção à Criança e ao 
Adolescente de Caçapava, 
com apoio da Prefeitura, 
está lançando a campanha 
virtual de conscientização 
sobre a importância da 
proteção às crianças e aos 
adolescentes, promovendo 
a divulgação do serviço do 
Disque 100 para denúncia 
de qualquer tipo de vio-
lência. O Disque Direitos 
Humanos, ou Disque 100, 
é um serviço federal de 
proteção de direitos huma-
nos. As denúncias feitas 
por meio do Disque 100 
são sigilosas e as ligações 
podem ser feitas de todo o 
Brasil por meio de disca-
gem direta e gratuita, de 
qualquer terminal telefô-
nico fixo ou móvel, bas-
tando discar 100.
As denúncias recebidas 
são analisadas e encami-

nhadas aos órgãos de pro-
teção, defesa e responsa-
bilização, de acordo com 
a competência e as atri-
buições específicas, prio-
rizando o Conselho Tute-
lar como porta de entrada 
(nas situações de crianças 
e adolescentes).
Sobre a Rede de Proteção
A Rede de Proteção à 
Criança e ao Adolescente 
de Caçapava, criada por 
meio da Lei Municipal 
5460/2016, é o conjunto 
organizado e articulado de 
órgãos e instituições go-
vernamentais e não gover-
namentais que desenvol-
vem ações para garantir a 
proteção integral às crian-
ças e aos adolescentes.
De acordo com a lei, a Co-
ordenação Municipal da 
Rede de Proteção de Ca-
çapava é composta por re-
presentantes de 16 órgãos 

e instituições:
Companhia de Polícia Mi-
litar de Caçapava; Conse-
lho Municipal de Assis-
tência Social; Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; 
Conselho Municipal de 
Educação; Conselho Mu-
nicipal de Saúde; Conse-
lho Tutelar; Delegacia de 
Polícia Civil de Caçapava; 
Diretoria Regional de En-
sino de Taubaté; Guarda 
Civil Municipal de Caça-
pava; Ordem dos Advoga-
dos do Brasil; Promotoria 
da Infância e Juventude de 
Caçapava; Secretaria Mu-
nicipal de Cidadania e As-
sistência Social; Secretaria 
Municipal de Cultura, Es-
porte e Lazer; Secretaria 
Municipal de Educação; 
Secretaria Municipal de 
Saúde; e Vara da Infância 
e Juventude de Caçapava.

Prefeitura de Taubaté realiza evento 
em homenagem à magdalena 

guisard
A prefeitura de Taubaté, 
por meio da secretaria de 
cultura, realiza nesta sex-
ta-feira, dia 26 de novem-
bro, o evento “Revivendo 
Magdalena Guisard: a arte 
musical em Taubaté”, em 
comemoração ao seu ani-
versário.
Magdalena Guisard foi 
uma brilhante musicis-

ta taubateana nascida em 
1914.
A comemoração contará 
com a publicação de um 
catálogo contando a histó-
ria de Magdalena Guisard, 
às 10h, e uma live com 
professores de música da 
Secretaria de Cultura exe-
cutando músicas de Mag-
dalena Guisard, às 16h. As 

atividades virtuais aconte-
cem nas redes sociais da 
secretaria de cultura de 
Taubaté.
No Centro Cultural acon-
tece a inauguração de sua 
exposição temporária, que 
estará aberta de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h 
no hall de entrada do es-
paço.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
066/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Equipamentos e Materiais de Informática, Conforme Ter-
mo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data para recebimen-
to de proposta: das 08h00min do dia 26/11/2021, até as 08h00min 
do dia 08/12/2021; data da abertura de propostas: das 08h00min às 
09h00min do dia 08/12/2021; data de início da sessão pública: às 
09h00min do dia 08/12/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra 
poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores 
informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 067/2021. 
Objeto: Aquisição de Veículos II, Conforme Termo de Referência e 
Demais Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 
09h00min do dia 26/11/2021, até as 09h00min do dia 08/12/2021; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
08/12/2021; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
08/12/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.
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Últimos dias para fazer 
inscrição para a prova pedestre 

aniversário de Tremembé

TIRAR O SEU NÚMERO 
DE PEITO NOS DIAS 
23, 24 E 25 DE NOVEM-
BRO, DAS 08H00 ÀS 
12H00 OU DAS 14H00 
ÀS 17H00, NA SECRE-
TARIA DE ESPORTES 
(QUADRA COBERTA), 
OU NO DIA 28 DE NO-
VEMBRO, DAS 07H00 
ÀS 7H30, NO LOCAL 
DA PROVA. 

NÃO FIQUE DE FORA! 
Venha comemorar conos-
co os 125 ANOS DE TRE-
MEMBÉ no melhor estilo, 
participando de uma das 
mais tradicionais provas 
pedestres do Vale do Para-
íba. PROVA PEDESTRE 
DE ANIVERSÁRIO DE 
TREMEMBÉ.Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3672-2846.

Faça sua inscrição presen-
cialmente na Secretaria de 
Esporte e Lazer, situada 
na Rua Antenor Vargas nº. 
398, Jardim dos Eucalip-
tos (QUADRA COBER-
TA), mediante a doação de 
1kg de alimento não pere-
cível, comprovante de en-
dereço e documento com 
foto. QUEM JÁ FEZ A 
INSCRIÇÃO PODE RE-

Prefeitura de Ubatuba 
cancela Carnaval de Rua 

de 2022

da vacina para todos os 
grupos vacináveis. Além 
da questão sanitária, a 
prefeitura levou em conta 
a questão econômica por-
que o dinheiro usado nas 
festividades poderão ser 
aplicados em áreas que fi-
caram muitos tempo sem 
investimentos, como saú-
de e infraestrutura”. O can-
celamento do evento teve 
o apoio de lideranças dos 
blocos carnavalescos da 
cidade. Vale ressaltar que 
nenhum alvará será con-
cedido para os desfiles de 
blocos e que apenas a pro-
gramação oficial da folia 
foi cancelada, mas que as 
praias e o comércio local 
estarão abertos aos mora-

dores e turistas, inclusive 
com eventos gastronômi-
cos sendo preparados para 
a data. “Entre economi-
zar recursos financeiros e 
a necessidade da terceira 
dose da vacina, que nos 
cria um novo sinal de aler-
ta sobre a pandemia, acha-
mos prudente cancelar o 
Carnaval de Rua. No en-
tanto, nossas mais de 100 
praias e todo o comércio 
estarão abertos para rece-
ber os turistas. Todos estão 
convidados a virem para 
Ubatuba e desfrutar das 
nossas belezas naturais, 
dos pontos turísticos e de 
todo o entretenimento que 
a cidade oferece”, ressalta 
a prefeita Flavia Pascoal.

A Prefeitura de Ubatuba 
decidiu cancelar o desfile 
de blocos do Carnaval de 
2022 após avaliar o risco 
iminente do aumento de 
novos casos de Covid-19 
durante as festividades 
que reúnem milhares de 
pessoas nas ruas da cida-
de. Os sanitaristas foram 
unânimes ao afirmar no 
ano passado que o evento 
de 2020 foi um dos gran-
des disseminadores do 
vírus em todo o país no 
início da pandemia, devi-
do à alta aglomeração. “O 
executivo municipal optou 
por preservar a população 
justamente no momento 
em que o governo federal 
ampliou a dose de reforço 

CCI promoverá palestra sobre 
o tema “novembro azul”

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social (SEDIS) e do 
Centro de Convivência do 
Idoso (CCI), promoverá no 
dia 26 de novembro uma 
palestra sobre o tema “No-
vembro Azul”. A atividade 
será realizada em parceria 
com a Secretaria de Saúde 
e com o Centro de Refe-

rência e Assistência Social 
(CRAS) do bairro Sabará. 
A ação, que será realizada 
a partir das 14h no CCI 
do bairro Vila Marli, con-
tará com a participação 
do médico Urologista da 
Policlínica Municipal, Dr. 
Leonardo Xavier Moreira 
e terá como público-alvo 
os idosos que fazem par-
te do Projeto Conviver 

e também homens que 
são acompanhados pelo 
CRAS Sabará. O objetivo 
dessa iniciativa é chamar 
a atenção para os cuidados 
com a saúde masculina 
e, principalmente, sobre 
o câncer de próstata. O 
Centro de Convivência da 
Vila Marli está localizado 
na Rua Ismênia de Matos 
Ribas, nº 65,Vila Marli.

Caçapava anuncia cancelamento da 
programação de rua do Carnaval 2022

Como medida de seguran-
ça sanitária, a Prefeitura 
de Caçapava anunciou 
nesta terça-feira (23), após 
reunião com blocos carna-
valescos, o cancelamento 
da programação de rua do 
Carnaval 2022 no municí-
pio. Os eventos festivos, 
entretanto, poderão ser 
realizados em locais parti-
culares onde seja possível 
controle de acesso e ado-
ção dos protocolos sani-
tários. A decisão leva em 
consideração o fato de a 
pandemia de coronavírus 
ainda não ter acabado. E 
é uma forma de respei-

to às vítimas da doença e 
às famílias enlutadas. De 
acordo com a Prefeitura, 
hoje o cenário se apresen-
ta promissor para a reto-
mada das atividades, mas 
até o Carnaval, que ocor-
rerá no período de 26 de 
fevereiro a 1º de março de 
2022, pode haver mudan-
ças no comportamento do 
vírus. O Município optou 
por não correr esse risco. 
Embora a vacinação esteja 
avançando e reduzindo os 
índices da doença, é pre-
ciso cautela. A prefeitura 
está preocupada também 
com a quantidade de pes-

soas que ainda não com-
pletou o esquema vacinal. 
Em Caçapava, de acordo 
com a vigilância epide-
miológica, o número de 
pessoas que não foram 
tomar a segunda da dose 
da vacina contra Covid-19 
é de aproximadamente 
8.000 pessoas.
O cancelamento da pro-
gramação de rua do Car-
naval em Caçapava vai 
gerar também economia 
para os cofres do muni-
cípio. O custo da progra-
mação oficial nos últimos 
dois anos foi, em média, 
de 90 mil reais.
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tetizando variedades de in-
formações populacionais, 
comerciais, urbanísticas, 
econômicas e infraestru-
turais.
Para o segmento industrial 
foram mapeados e analisa-
dos 10 indicadores: varia-
ção do índice de emprego, 
crescimento dos estabele-
cimentos industriais, renda 
do trabalhador, empregos 
no setor com média e alta 
remuneração, crescimento 
da exportação, concentra-
ção de emprego no setor, 
paralisação no serviço de 
água, proximidade com 
rodovias federais e distân-
cia de aeroportos e portos.
Destaque em Comércio e 
Agropecuária - Pindamo-
nhangaba também conse-
guiu ranqueamento no Top 
100 como melhor cidade 
para fazer negócios no 
ramo do Comércio e Agro-
pecuária. No segmento 
Comércio, a cidade ocupa 
a 94ª posição entre as 326 
cidades brasileiras e foram 
analisados 11 indicadores 
como emprego e cresci-
mento no comércio vare-
jista e atacadista, renda do 
trabalhador no comércio e 
banda larga por habitante, 
entre outros.
No segmento Agropecuá-
rio, Pindamonhangaba não 
constava entre os 100 me-
lhores municípios no ano 
de 2020 e no levantamen-

to deste ano o município 
passou a integrar com boa 
colocação – 49ª melhor ci-
dade para investimentos.
Segundo a Prefeitura, uma 
ação importante neste 
avanço é o uso da tecnolo-
gia. “Utilizamos a tecnolo-
gia com ciência de dados 
para direcionar nossos es-
forços e obter resultados. 
Queremos nos posicionar 
como parceiros da classe 
empresarial”, afirmou o 
secretário adjunto de Ad-
ministração, e responsável 
por implantação de tec-
nologia na gestão, Danilo 
Velloso.
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues comemorou a 
boa colocação do municí-
pio. “Nossa colaboração 
é ser um facilitador para 
que investidores se ache-
guem, por isso estamos 
incrementando cada vez 
mais a desburocratização 
e modernização tecnoló-
gica. Outro fato interes-
sante deste levantamento 
é que com a expansão in-
dustrial outros setores da 
economia como primário 
e terciário também foram 
aquecidos. Quero parabe-
nizar nossa Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, através do Roderley 
Miotto, a quem delegamos 
a missão para alavancar 
cada vez mais esses núme-
ros”, afirmou o prefeito.

Um importante indica-
dor de desenvolvimento 
econômico apontou Pin-
damonhangaba como a 
quarta melhor cidade bra-
sileira para fazer negó-
cios no setor industrial. 
Denominado “Melhores 
Cidades para fazer Negó-
cios 2021”, o estudo anual 
realizado para a Revista 
Exame foi desenvolvido 
pela Urban Systems, que 
desde 2014 realiza a con-
sultoria visando detectar 
as cidades mais atrativas 
para desenvolvimento de 
negócios.
O estudo apontou as me-
lhores cidades em diferen-
tes setores econômicos e 
foi realizado com todas as 
326 cidades com mais de 
100 mil habitantes.
No Setor Industrial, Pin-
damonhangaba manteve a 
quarta colocação no com-
parativo com 2020, fican-
do atrás apenas de São 
Bernardo do Campo (SP), 
Cubatão (SP) e Igarassu 
(PE). No comparativo com 
os municípios do Vale do 
Paraíba, Pindamonhanga-
ba está à frente de Jacareí 
(7º), Taubaté (13º) e São 
José dos Campos (30º).
Segundo a Urban Systems, 
os índices são calculados 
através da metodologia 
de análise estatística cha-
mada Índice de Qualidade 
Mercadológica (IQM) sin-

Estudo da Revista Exame aponta 
Pindamonhangaba como o 4º melhor município do 

Brasil para fazer negócios no setor industrial

Novelis finaliza investimento de R$ 
750 milhões e apresenta expansão 

da sua fábrica em Pindamonhangaba
220 mil metros quadrados 
e beneficia, principalmen-
te, os setores de latas de 
bebidas e de especialida-
des.
Como parte deste projeto, 
em 2020, foi inaugurado 
o terminal ferroviário res-
ponsável por transportar 
25% das cargas inbound e 
outbound.
Durante a fase de constru-
ção, a obra gerou cerca de 
2.500 postos de trabalho, 
em sua maioria preenchi-
dos por profissionais da 
região. A partir da expan-
são, a fábrica irá agregar 
90 profissionais, entre fun-
cionários da Novelis e de 
empresas parceiras.
O projeto contou com o 
apoio da Agência Paulista 
de Promoção de Investi-
mentos e Competitividade 
(InvestSP).
“A presença da Novelis 
na sociedade pindamo-
nhangabense há 44 anos 
é motivo de muito orgu-
lho para nossa economia 
por liderar o título que es-
tampamos de Capital Na-
cional da Reciclagem de 
Alumínio. Somos gratos 
à companhia pelo apoio 
dado não somente à nossa 
economia, mas sobretudo 
pela forte presença com 
ações ambientais, sociais, 
educacionais e culturais”, 
destacou o prefeito Dr. 

Isael Domingues.
Sobre a Novelis:
A Novelis Inc. é líder 
mundial em laminados 
e reciclagem de alumí-
nio. A Empresa opera em 
nove países, conta com 
aproximadamente 15 mil 
profissionais e receita de 
US$ 12.2 bilhões, referen-
te ao ano fiscal de 2021. 
A Novelis fornece chapas 
e folhas de alumínio pre-
mium para os mercados de 
transportes, embalagens, 
construção civil e eletrôni-
cos na América do Norte, 
Europa, Ásia e América do 
Sul. A Companhia é parte 
do Grupo Aditya Birla, um 
conglomerado multinacio-
nal sediado em Mumbai, 
na Índia
No Brasil, a Novelis pos-
sui atividades de lamina-
ção de alumínio em Pin-
damonhangaba e Santo 
André/SP. A operação lo-
cal envolve cerca de 1.600 
profissionais e alcançou 
receita da ordem de R$ 9,6 
bilhões no FY21. A fábri-
ca de Pindamonhangaba, 
principal da empresa, foi 
inaugurada em 1977 e a 
unidade é considerada um 
dos maiores complexos de 
laminação e reciclagem de 
alumínio do mundo. A No-
velis mantém 14 centros 
de coleta de sucata espa-
lhados pelo país.

A Novelis, líder mundial 
em laminados e recicla-
gem de alumínio, apresen-
ta na manhã desta terça-
-feira (23) a expansão de 
sua fábrica de chapas de 
alumínio, localizada em 
Pindamonhangaba (SP). 
Com investimento de R$ 
750 milhões, o complexo 
de laminação e reciclagem 
de alumínio, o maior da 
América do Sul, passa a 
contar com capacidade to-
tal de 680 mil toneladas de 
produção de chapas e 490 
mil toneladas de recicla-
gem por ano.
A inauguração contará 
com a presença de clien-
tes, fornecedores, parcei-
ros e autoridades, como o 
Secretário de Qualidade 
Ambiental do Ministério 
do Meio Ambiente, André 
França, o Deputado Esta-
dual, André do Prado, e o 
Prefeito de Pindamonhan-
gaba Isael Domingues, en-
tre outras.
O escopo do projeto, que 
teve início em novembro 
de 2018, incluiu melhorias 
na reciclagem, refusão, 
preparação de placas, la-
minação a quente, lami-
nação a frio, acabamento 
e logística. A expansão 
acrescenta uma área cons-
truída de 21 mil metros 
quadrados, totalizando 
uma área construída de 

Novelis inaugura nova expansão em Pinda e 
amplia produção de chapas e reciclagem de 

alumínio
Como parte deste projeto, 
em 2020, foi inaugurado 
o terminal ferroviário res-
ponsável por transportar 
25% das cargas inbound e 
outbound.
Durante a fase de constru-
ção, a obra gerou cerca de 
2.500 postos de trabalho, 
em sua maioria preenchi-
dos por profissionais da 
região. A partir da expan-
são, a fábrica irá agregar 
90 profissionais, entre fun-
cionários da Novelis e de 
empresas parceiras.
O projeto contou com o 
apoio da Agência Paulista 
de Promoção de Investi-
mentos e Competitividade 
(InvestSP).
Segundo o presidente da 
companhia, Francisco Pi-
res, a empresa tem planos 
de novos investimentos 
para aumentar a capaci-
dade e a infraestrutura da 
companhia. “Hoje nossa 
empresa colabora com a 
histórica marca de R$ 10 
bilhões em receita líqui-
da, somando impostos, 
emprego e renda gerada. 
Investimos o aporte de 
R$ 10 milhões em apoio 
a causas socioambientais, 
queremos continuar con-
solidando nossa presença 
no município e por isso 
queremos contar com o 
apoio da Prefeitura”, res-
saltou Pires.Em sua fala, 
o prefeito ressaltou o seu 
compromisso com o setor 
industrial e enfatizou os 
avanços que o segmento 
vem conquistando. “Re-
centemente, recebemos 
o título de quarto melhor 
município do Brasil para 

se investir no segmento 
industrial. Essa conquista 
é de todos e a Novelis tem 
seu papel nessa marca. Es-
tamos aqui para dizer que 
a indústria da nossa cidade 
pode contar com a gente. 
A presença da Novelis há 
44 anos em Pinda é motivo 
de muito orgulho para nos-
sa economia, conhecida 
como a Capital Nacional 
da Reciclagem de Alumí-
nio”, destacou o prefeito 
Dr. Isael Domingues.
Sobre a Novelis - A No-
velis é líder mundial em 
laminados e reciclagem de 
alumínio e opera em nove 
países com aproximada-
mente 15 mil profissionais. 
A empresa fornece chapas 
e folhas de alumínio pre-
mium para os mercados de 
transportes, embalagens, 
construção civil e eletrôni-
cos na América do Norte, 
Europa, Ásia e América do 
Sul. A Companhia é parte 
do Grupo Aditya Birla, um 
conglomerado multinacio-
nal sediado em Mumbai, 
na Índia
No Brasil, a Novelis pos-
sui atividades de lamina-
ção de alumínio em Pin-
damonhangaba e Santo 
André/SP e mantém 14 
centros de coleta de suca-
ta espalhados pelo país. 
A operação local envolve 
cerca de 1.600 profissio-
nais e alcançou receita da 
ordem de R$ 9,6 bilhões. A 
fábrica de Pindamonhan-
gaba foi inaugurada em 
1977 e é considerada um 
dos maiores complexos de 
laminação e reciclagem de 
alumínio do mundo.

A Novelis apresentou na 
manhã desta terça-feira 
(23) a expansão de sua fá-
brica de chapas de alumí-
nio no complexo de Pin-
damonhangaba. O prefeito 
Dr. Isael Domingues parti-
cipou do encontro ao lado 
do presidente da Novelis 
na América do Sul, Fran-
cisco Pires.
O investimento realizado 
pela companhia foi de R$ 
750 milhões, e o complexo 
de laminação e reciclagem 
de alumínio tornou-se o 
maior da América do Sul, 
passando a operar com ca-
pacidade de 680 mil tone-
ladas de produção de cha-
pas e 490 mil toneladas de 
reciclagem por ano.
A inauguração contou com 
a presença do Secretário de 
Qualidade Ambiental do 
Ministério do Meio Am-
biente, André França, do 
Deputado Estadual, André 
do Prado, do presidente do 
Invest SP/Governo do Es-
tado, Gustavo Junqueira e 
do Embaixador da Índia, 
Suresh Reddy.
O escopo do projeto, que 
teve início em novembro 
de 2018, incluiu melhorias 
na reciclagem, refusão, 
preparação de placas, la-
minação a quente, lami-
nação a frio, acabamento 
e logística. A expansão 
acrescenta uma área cons-
truída de 21 mil metros 
quadrados, totalizando 
uma área construída de 
220 mil metros quadrados 
e beneficia, principalmen-
te, os setores de latas de 
bebidas e de especialida-
des.

Prefeitura de Ilhabela realiza a 
maior obra ambiental do litoral 

paulista

vistoriar o andamento da 
obra, que está em proces-
so de finalização das exi-
gências do TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta), 
firmado em 2004 entre o 
Ministério Público, Com-
panhia Ambiental do Esta-
do de São Paulo (Cetesb) 
e a Prefeitura de Ilhabela.
“Estas ações fazem parte 
de um importante passo no 
processo de recuperação 
do aterro da Água Branca. 
Em breve, teremos uma 
área totalmente desconta-
minada”, destacou o se-
cretário de Governo, Ce-
zar De Tullio O secretário 
de Meio Ambiente, Xico 
Graziano, explicou sobre 
o atual processo que está a 
área do aterro. “A Cetesb 
fez as exigências para fi-
nalizar o TAC antigo e tais 
exigências significam dar 
estabilidade ao maciço, 
onde trabalhamos atual-
mente no rebaixamento da 

cota, preparação dos talu-
des, além da futura dre-
nagem e vegetação com 
aproximadamente 12 mil 
m² de grama. Após esse 
processo, iremos solicitar 
à CETESB que nos autori-
ze a utilizar essa área para 
outra finalidade, que será 
o Viveiro de Mudas e uma 
Usina de Compostagem. 
A área será reconhecida 
como não contaminada e 
liberada pelo sistema am-
biental”, declarou Grazia-
no.  Em junho deste ano, 
como parte deste processo, 
foram plantadas 80 árvo-
res das espécies: Farinha 
seca (11), Embaúba (10), 
Ipê amarelo (9), Pau ci-
garra (8), Jacarandá (6) no 
local. “O terreno do vivei-
ro vai triplicar, com isso, 
teremos um dos maiores 
viveiros da Mata Atlântica 
do Brasil”, finalizou o se-
cretário de Meio Ambien-
te, Xico Graziano.

A Prefeitura de Ilhabe-
la trabalha atualmente na 
maior obra ambiental do 
litoral paulista, com a re-
cuperação da área do an-
tigo aterro, localizado no 
bairro da Água Branca. 
O objetivo é que o local 
seja transformado em bre-
ve no Viveiro Municipal e 
Usina de Compostagem.
O Prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci, exaltou 
a transformação do local 
em tão pouco tempo. 
“Quem veio aqui nos pri-
meiros dias e vê hoje pare-
ce que está em outro lugar. 
Este projeto irá marcar 
uma nova fase nesta área, 
que já foi tão prejudicada”. 
Na manhã desta quinta-
-feira (25/11), o secretário 
de Governo de Ilhabela, 
Cezar De 
Tullio acompanhado do 
secretário de Meio Am-
biente, Xico Graziano, 
estiveram no local para 
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Ilhabela realiza Festival 
de Música Gospel com 

bandas e cantores 
locais, nesta sexta

bancada composta por seis 
jurados, farão a votação e 
escolherão as bandas que 
irão para a grande final. 
Na final as melhores ban-
das voltam, se apresentam 
novamente e é definido o 
primeiro, segundo e tercei-
ro lugar. Serão premiadas 
as três melhores bandas, 
além de músicos que fo-
rem destaques, indepen-
dente da banda ter sido 
campeã ou não. De acordo 
com a organização, a ideia 
é apoiar e incentivar os 
músicos que se empenha-
ram para o festival.
Haverá premiação tam-

bém para a torcida que 
mais arrecadar alimentos 
não perecíveis, que serão 
doados para instituições 
da cidade. O evento será 
aberto ao público e a en-
trada será 1kg de alimento 
não perecível. As apresen-
tações terão transmissão 
ao vivo no www.face-
book.com/tribunadopo-
vo. O Festival de Música 
Gospel é organizado pelo 
grupo Buscando a Cultu-
ra do Reino e tem o apoio 
da Prefeitura de Ilhabela 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Fundação Arte e 
Cultura de Ilhabela.

O Esporte Clube Ilhabela 
recebe nesta sexta-feira 
(26/11), a partir das 18h, 
o Festival de Música Gos-
pel, reunindo bandas e 
cantores das igrejas locais 
de Ilhabela.
Participarão do festival as 
bandas Mano Azul e Ban-
da, Juliano Soul e Banda, 
Kamilly e Banda, Minis-
tério de Louvor Lagoinha 
de Ilhabela, Banda 70×7, 
Banda Metanóia, Banda 
Ômega, Adriana e Alex, 
Amanda e Banda e João 
3.16.
As bandas se apresentarão 
na primeira fase, onde uma 

Bem Bolado e 
Estaleiro decidem título 
da 2ª Copa Ilhabela de 

Futsal 2021

time que quer conquistar 
o título não pode escolher 
adversário e sem dúvidas, 
esta será a final esperada 
por todos. Expectativa de 
mais um grande jogo”, 
destacou Dinho Nóbrega, 
técnico do Estaleiro.
Já na segunda semifi-
nal, o Bem Bolado, atual 
campeão da competição, 
entrou em quadra para 
enfrentar o time do Bla-
ckburn, conquistando 
mais uma vez o acesso à 
final, após vencer a partida 
por 2 a 0. “A expectativa 
é de um grande jogo para 
esta final. São dois elencos 
que jogam juntos há bas-
tante tempo e quem errar 
menos, com certeza levará 
o caneco. Eu estou fecha-
do com meu elenco e va-
mos para cima do objetivo 
principal que é o título e 
fechar com chave de ouro 
a temporada”, declarou 

Caio Garcez, técnico do 
Bem Bolado.
A grande final da 2ª Copa 
Ilhabela de Futsal 2021 
será realizada na sexta-fei-
ra (3/12), no Ginásio Po-
liesportivo “Oscar Schmi-
dt”, na Barra Velha, com 
confrontos previstos para 
iniciar às 19h. No dia, será 
definida também a equipe 
campeã da 2ª Copa Ilhabe-
la de Futsal Feminino, na 
final entre as equipes Tuka 
Bike e Sem Querer.
A 2ª Copa Ilhabela de 
Futsal de Ilhabela é pro-
movida pela Prefeitura de 
Ilhabela por meio da Se-
cretaria de Esportes, Lazer 
e Recreação. Uma novida-
de desta edição é que nesta 
fase final das competições, 
os jogos são transmitidos 
ao vivo pela página espor-
tiva Gol Sports Magazine 
na rede social Facebook 
(@golsportsmagazine).

Após semifinais eletrizan-
tes, as equipes do Bem Bo-
lado e Estaleiro conquista-
ram a vaga para disputar o 
título da 2ª Copa Ilhabela 
de Futsal, em confronto 
que será realizado na sex-
ta-feira (3/12), no Ginásio 
Poliesportivo “Oscar Sch-
midt”, na Barra Velha.
No primeiro duelo da se-
mifinal, realizado na noite 
da quarta-feira (24/11), no 
Ginásio “Oscar Schmidt”, 
o Estaleiro enfrentou o 
Pavilhão, que se manteve 
sempre à frente do placar, 
até que nos minutos finais, 
a equipe do Estaleiro virou 
o jogo e conquistou a vitó-
ria por 6 a 4, garantindo a 
primeira vaga na final.
“Foi um jogo grande, onde 
nosso time mais uma vez 
mostrou a força que tem 
passando por mais uma 
pedreira que é o time do 
Pavilhão! Mas é assim, 

Fundo Social inaugura loja em 
parceria com a APAE de Ilhabela na 

próxima semana
bela e suas mães.
A loja será no mesmo lo-
cal, que anteriormente foi 
cedido pela Prefeitura a 
APAE, e agora passa por 
reorganização, nova pintu-
ra e um colorido especial 
de Sergio Mancini, artis-
ta plástico e oficineiro do 
Fundo Social de Ilhabela.
“Estamos felizes em poder 
expor os produtos que são 

produzidos pelo Fundo 
Social de Solidariedade. 
Os itens são feitos com 
muito capricho e carinho” 
finalizou a presidente do 
Fundo Social, Eloisa Co-
lucci.
Serviço: A loja “Mãos en-
cantadas da Ilha”, fica na 
rua da Padroeira, 65, na 
Vila – centro histórico de 
Ilhabela.

O Fundo Social de Solida-
riedade, em parceria com 
a APAE de Ilhabela, inau-
gura na próxima terça-fei-
ra (30), às 19h, na Vila, a 
loja “Mãos Encantadas da 
Ilha”.
Na loja serão comerciali-
zados os produtos confec-
cionados pelas oficinas do 
Fundo Social e pelos as-
sistidos da APAE de Ilha-



8 página A Gazeta dos Municípios 25-26-27-28-29 de Novembro de 2021

Caçapava se prepara para 
chegada do Papai Noel e 

abertura do Natal 
Cidade Simpatia 2021

rá programação musical a 
partir das 19h.
Praça da Bandeira Progra-
mação
A chegada da carreata do 
Papai Noel na Praça da 
Bandeira vai coincidir 
com a inauguração da ilu-
minação e da decoração 
de Natal. Uma árvore de 
13,9 metros, a Casa do 
Papai Noel, uma Vila de 
Duendes, um Porta-retrato 
gigante e túneis de luz es-
tão entre os elementos de-
corativos que farão parte 
do Natal Cidade Simpatia 
2021. Chegando na Pra-
ça, o Papai Noel vai para 
sua casa, onde receberá as 
crianças que queiram fazer 
seus pedidos e realizarem 
o sonho de conversar com 
o Noel. Às 19h, have-
rá apresentação do Coral 
Municipal, do Coral da 
Boa Esperança e da Banda 

Simpatia.A partir do dia 
27, haverá apresentações 
culturais nos dias 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 
18, 21, 22 e 23 de dezem-
bro (veja a programação 
completa NESTE LINK). 
O Noel ficará na Praça de 
terça-feira a domingo, das 
14h às 17h e 18h às 21h 
e, no dia 23 de dezem-
bro, das 10h às 12h e das 
12h30 às 15h. O Natal Ci-
dade Simpatia 2021 está 
sendo realizado com apoio 
da Associação Comercial 
e Empresarial do municí-
pio e de empresas como a 
Vello Fibra, Viapol, Nes-
tlé, Rede Simpatia, Facul-
dade Santo Antônio e Uni-
med, que fizeram doações, 
além de diversos outros 
estabelecimentos comer-
ciais que adquiriram cotas 
de participação por meio 
de Chamamento Público.

A Prefeitura de Caçapava, 
com apoio de empresas 
parceiras, realiza um gran-
de evento para dar início 
ao Natal Cidade Simpatia 
2021, a Chegada do Papai 
Noel de helicóptero, que 
acontece no próximo sá-
bado, 27 de novembro, a 
partir das 14h30, no Cen-
tro Educacional, Cultural 
e Esportivo José Francisco 
Natali.
A programação inclui re-
creação infantil e apresen-
tação musical da BAMAC 
– Banda Marcial de Caça-
pava. A descida do Papai 
Noel de helicóptero está 
prevista para acontecer 
às 16h30 e, logo após, o 
ilustre convidado vai con-
versar com as crianças e 
seguir em carreata a bor-
do de um Chevrolet 1939 
conversível até a Praça 
da Bandeira, onde have-

Balcão de empregos de 
Ubatuba tem atualmente 
100 vagas disponíveis

aumentando na proporção 
que chega a temporada 
de verão. Entre dezembro 
e janeiro, estamos traba-
lhando com a expectativa 
da criação de cerca de três 
mil vagas entre empregos 
fixos e temporários para o 
comércio em geral.
Josiane informa que o Bal-
cão de Empregos atua na 
divulgação de vagas de 
trabalhos captadas jun-
to a empresários locais, 
com disponibilização des-
sa informação na página 
da Prefeitura de Ubatuba, 
onde também é possível 
realizar o cadastro de can-
didatos às vagas, apoio à 
elaboração de currículo, 
bem como apoio à organi-
zação de cursos de qualifi-
cação profissional.
De acordo com ela, foram 
ofertadas 1.265 vagas de 
emprego e admitidas 800 
pessoas. “Isso acontece 
devido ao preenchimento 
de algumas vagas direta-
mente pelas empresas, que 
não divulgam somente no 
balcão, por isso o núme-
ro de vagas preenchidas é 
menor que a quantidade de 
vagas ofertadas” explicou.
A diretora de fomento ao 
trabalho e renda ressalta 

que durante o período pan-
dêmico foi registrado um 
fato que animou o setor. 
“Em janeiro, no meio de 
um momento atípico para 
todos, que foi a pandemia 
de Covid-19, tivemos a 
grande rede de hipermer-
cado que chegou em nossa 
cidade. Ela ofertou 200 va-
gas e supriu a necessidade 
que o município tinha na-
quele momento” .
Ela lembra que é possível 
fazer o cadastro direta-
mente na plataforma on-
line do Balcão de Empre-
gos, disponível na internet 
em http://servicos.uba-
tuba.sp.gov.br/, ou quem 
preferir pode comparecer 
pessoalmente na unida-
de, munido de RG, CPF e 
Carteira de Trabalho.
É possível realizar o agen-
damento do atendimento 
e obter mais informações 
sobre o serviço e funcio-
namento do setor pelos 
telefones: (12) 3834-3516 
ou 3834-3508. O Balcão 
de Empregos de Ubatu-
ba funciona de segunda a 
quinta-feira, das 8 às 12h, 
junto à sede da secretaria 
de Assistência Social, na 
rua Paraná, 375 – Centro.

O Balcão de Empregos 
de Ubatuba, setor vincu-
lado à Secretaria Muni-
cipal de Assistência So-
cial (SMAS) que atua na 
promoção de emprego, 
renda e qualificação no 
município, disponibiliza 
atualmente 100 vagas. Por 
meio do serviço oferecido 
pela SMAS, cerca de 800 
pessoas conseguiram uma 
recolocação no mercado 
de trabalho, no período 
de janeiro a outubro deste 
ano, em diversas áreas do 
comércio.
O setor oferece também 
cursos de qualificação 
profissional. Este ano par-
ticiparam dos cursos cerca 
de 650 trabalhadores. Os 
cursos online e presenciais 
disponibilizados pela se-
cretaria são fruto de par-
cerias com o programa 
estadual Via Rápida, o Se-
nai – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial- 
e o Sebrae – Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas.
Segundo a diretora de fo-
mento ao trabalho e renda 
da SMAS, Josiane Isabel, 
o número de vagas aumen-
ta no verão. “São vagas di-
nâmicas e esse quadro vem 

Procon de Ilhabela 
orienta consumidores 
sobre a Black Friday

prefira pagar com cartão 
de crédito, e atenção com 
sites que só aceitam rece-
ber por boleto ou transfe-
rência bancária, pois se 
você tiver problema com a 
compra, é mais difícil con-
seguir ressarcimento junto 
ao banco. Nunca informe 
seus dados do cartão de 
crédito pelas redes sociais. 
Desconfie de lojista que 
solicita essas informações.
4. Todo site deve exibir 
o CNPJ da empresa ou o 
CPF da pessoa responsá-
vel, além de informar o 
endereço físico onde a loja 
possa ser encontrada ou o 
endereço eletrônico para 
que possa ser contactada. 
A página virtual também 
é obrigada a disponibilizar 
um canal para atendimento 
ao consumidor, o chamado 
Serviço de Atendimento 
ao Consumidor (SAC).
5. Você pode verificar a 
reputação da loja junto aos 
órgãos de defesa do con-
sumidor, como o Procon, e 
na Junta Comercial de sua 
localidade, assim como 
pesquisar rankings de re-
putação em sites, como o 
www.reclameaqui.com.br. 
Os comentários de outros 
consumidores nas redes 
sociais também podem 
servir de suporte nesse 
caso.
Vale lembrar que nessa 
proposta de vendas on-li-
ne, ganha força um novo 
formato de negócio em 
que lojas físicas fecham 
vendas pelo telefone celu-
lar, por meio de aplicati-
vos (WhatsApp, Facebook 

e outros), com o consumi-
dor. A estratégia também 
se configura como compra 
fora do estabelecimento 
comercial e, portanto, va-
lem as regras de comércio 
à distância.
A lei prevê prazo de sete 
dias corridos para o con-
sumidor desistir de uma 
compra à distância. Esse 
tempo para arrependimen-
to começa a contar após 
o recebimento do produto 
ou do serviço. Em caso 
de pedido de devolução, o 
valor a ser devolvido é o 
valor total pago pelo con-
sumidor, incluindo o que 
foi pago pelo frete.
Os anos de 2020 e 2021, 
tiveram um aumento das 
compras on-line, por causa 
do isolamento social, teve 
como reflexo o crescimen-
to também do número de 
reclamações de consumi-
dores com problemas de 
consumo pela internet. No 
Procon de Ilhabela, foram 
registrados aproximada-
mente 400 atendimentos 
contra compras on-line até 
outubro desse ano.
O Procon orienta que o 
consumidor que se sentir 
lesado ou tiver problema 
relacionado a compras du-
rante a Black Friday, como 
descumprimento à ofer-
ta, publicidade enganosa, 
atraso na entrega, ou outro 
desrespeito ao direito do 
consumidor, registre quei-
xa na sede do Procon Ilha-
bela, na Avenida Princesa 
Isabel, N° 1.010, Perequê, 
de segunda à quinta-feira, 
das 13h até às 17h.

O Procon de Ilhabela re-
força algumas orientações 
para que consumidores 
não caiam em golpes du-
rante a Black Friday mar-
cada para a próxima sexta-
-feira (26/11).
Com a Black Friday, a ten-
dência é que a movimen-
tação atípica do comércio 
eletrônico possa aumentar 
ainda mais o número de 
reclamações de consumi-
dores e criar um ambiente 
propício para golpes ele-
trônicos.
Com objetivo de orien-
tar o consumidor durante 
o evento, principalmente 
nas compras pela inter-
net e pelas redes sociais, 
o Procon dá cinco dicas 
para quem quer aproveitar 
o período de compras sem 
sair de casa e com mais 
segurança: 1. Desconfie 
de preços muito abaixo 
da média, pois podem ser 
indícios de fraude. Tenha 
cuidado com ofertas tenta-
doras enviadas por e-mail, 
por SMS, ou anunciadas 
nas redes sociais, especial-
mente de lojas que você 
desconhece.
2. Para se certificar que 
está fazendo uma com-
pra segura, nunca utilize 
computadores de acesso 
público. Além disso, para 
verificar a segurança da 
página, você deve clicar 
num cadeado que aparece 
no canto da barra de ende-
reço ou no rodapé da tela 
do computador. O endere-
ço da loja virtual deve co-
meçar com https://.
3. Ao efetuar as compras, 


