A Gazeta
dos
Municipios

31º Anos

AGazeta dos Municípios

A Gazeta
de
Tremembé

33º Anos

Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXXI 30-01 DE NOVEMBRO DE 2021 EDIÇÃO 3108 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA R$ 1,00

Fundo Social de Tremembé
entrega 100 cestas básicas
para moradores do Jardim
Maracaibo 2

No dia 17/11, a equipe do
@fundosocialtremembe
esteve presente no bairro
Jardim Maracaibo 2 para
a entrega de 100 cestas
básicas para famílias da
região.
A ação foi coordenada
pela Presidente do Fundo
Social e Primeira Dama,
Eliana Maria Neves Lima,

e ganhou um reforço extra
com uma doação feita por
um munícipe.
“O Fundo Social de Tremembé recebeu de uma
pessoa muito especial para
mim a doação de 5 caixas
de abóboras (abobrinhas)
que também foram distribuídas para as famílias da
região junto com as cestas

básicas” – agradeceu Eliana. Seja um doador e contribua você também com o
Fundo Social de Tremembé! Mais informações na
Secretaria de Ação Social:
(12) 9 9189-8755 / (12) 9
9187-1956 ou presencialmente na R. José Monteiro Pato, 179-223 – Jardim
Bom Jesus

A Campanha “Natal Solidário Mesa Taubaté”
continua com a arrecadação de brinquedos novos
e também de alimentos
no Feirão do Automóvel
Mesa Taubaté, realizado todos os domingos no
MERCATAU. Para contribuir com a campanha
e participar do Feirão, os
interessados devem doar
1 brinquedo novo, o que
substituirá a taxa cobrada
para participar da exposição, dessa forma o veículo poderá ser exposto em
qualquer área do espaço.
A iniciativa visa arrecadar
brinquedos que serão repassados para instituições
parceiras do Fundo Social
de Solidariedade e que desenvolvem trabalhos com

crianças em situação de
vulnerabilidade social.
A Campanha se estenderá
até a primeira quinzena de
dezembro e depois as doações serão encaminhadas
para as instituições fazerem o repasse dos brinquedos arrecadados. Os
alimentos (arroz, feijão e
macarrão) também continuam sendo aceitos, para
expor carros é necessário
doar 2 kg de alimentos
para o veículo ficar na área
aberta e 3 kg de alimentos para a área coberta. Já
os proprietários de motos
devem contribuir com 1
kg de alimento para participar da exposição. No
último domingo, dia 28 de
novembro, o Feirão arrecadou 860 kg de alimentos

que serão repassados ao
projeto Mesa Taubaté para
o preparo de 1200 sopas
que são distribuídas diariamente em seis bairros
da cidade. Ao todo participaram do Feirão deste domingo 396 veículos, sendo
330 carros e 66 motos. Foram arrecadados 477 kg de
arroz, 165 kg de feijão e
218 kg de macarrão. Todos
os alimentos recebidos são
encaminhados para a Cozinha Piloto da Prefeitura,
onde são preparadas 1.200
unidades de sopas.
O Feirão do Automóvel
Mesa Taubaté acontece
todos os domingos, das 8h
às 12h, no Mercatau, que
fica na Rua Professora Escolástica Maria de Jesus,
100, Jardim Eulália.

“Natal mesa taubaté”
arrecada brinquedos
novos no feirão do
automóvel no mercatau

Prefeitura de Taubaté
realiza o primeiro
concurso de
curtas-metragens

A Prefeitura de Taubaté,
através da Secretaria de
Cultura, lança o edital para
o 1º Concurso de Curtas-metragens de Taubaté. As
inscrições devem ser realizadas exclusivamente no
site da prefeitura até o dia
10 de dezembro de 2021 e
o edital está disponível no
site da prefeitura.
O concurso está dividido
em duas categorias: ficção
e documentário original.
Podem participar curtas-metragens produzidos nas
cidades da região do Vale
do Paraíba Paulista e que
parte da equipe também
seja natural ou radicado
dessas cidades, finalizados
até novembro de 2015, sobre qualquer tema.
Cada diretor poderá participar com no máximo três
filmes, incluindo parcerias, podendo inscrever até
dois curtas numa mesma
categoria. Para ambas as
categorias os filmes deverão ter no máximo 25 minutos de duração, incluindo abertura e créditos,
produzidos nas cidades do

Vale do Paraíba paulista.
Os filmes podem concorrer em apenas uma das
categorias.Para inscrição,
são necessários os documentos:
– Cópia do RG e do CPF
do proponente;
– Cópia do comprovante
de residência em nome do
proponente ou em nome
dos pais;
– Comprovante dos dados
bancários;
– Roteiro do curta-metragem (máximo de 10 páginas);
– Argumento do curta-metragem (máximo de 10 páginas);
– Declaração, conforme
anexo I do edital;
– PIS/PASEP, NIT/NIS.
Deverá ser anexada à ficha
de inscrição o link do curta-metragem no YouTube
(em modo “publico” ou
“não listado”).
O concurso vai premiar
os primeiros colocados
de cada categoria com R$
3 mil, os segundos colocados com R$ 2 mil e os
terceiros colocados rece-

berão um troféu. Entre
os seis vencedores, será
escolhido através de voto
popular o premiado com
o troféu “Gracinha Taubaté”, que também receberá
o valor de R$ 500.
Será criada uma comissão
de análise documental,
composta por funcionários
da Secretaria de Cultura e
comissão de avaliação dos
curtas-metragens, composta por profissionais da
área cinematográfica. Serão julgados os seguintes
itens: Roteiro, direção,
idéia original e Fotografia.
O concurso acontecerá
de forma hibrida e terá
encontros presenciais no
Centro Cultural Municipal
Toninho Mendes, conforme cronograma que será
divulgado. Dúvidas e demais informações poderão
ser obtidas na Secretaria de
Cultura de Taubaté, através dos telefones 36216040, ou pelo e-mail cultura@taubate.sp.gov.br. O
Centro Cultural Toninho
Mendes fica na Praça Cel.
Vitoriano, 1, Centro..

Prefeitura de Caçapava adere à Campanha Fique Sabendo
A Prefeitura de Caçapava,
por meio da Secretaria de
Saúde/ Programa Municipal de IST (Infecções
Sexualmente Transmissíveis), está aderindo à Campanha Nacional Dezembro
Vermelho, de conscientização para o tratamento
precoce da síndrome da
imunodeficiência adquirida e de outras infecções
sexualmente transmissíveis. Nesta terça-feira, 30
de novembro, até o dia 3
de dezembro, todas as uni-

dades de saúde de Caçapava realizarão o teste rápido
de HIV, Sífilis e Hepatite
B e C.A campanha que
ganhou o slogan “Fique
Sabendo” tem por objetivo ampliar o diagnóstico
precoce dessas doenças e
acessar o tratamento para
os casos positivos para interromper, o quanto antes,
a cadeia de transmissão.
O foco é alcançar, principalmente, a população
mais vulnerável à contaminação que são adoles-

centes e jovens entre 14 e
24 anos, profissionais do
sexo, usuários de drogas,
mulheres e idosos.
Além da realização dos
testes, a campanha inclui
faixas de conscientização,
posts nas redes sociais e
carro de som para chamar
a atenção da população.
O mês de dezembro foi
escolhido pelo Ministério da Saúde em razão do
Dia Mundial de Combate
à AIDS, que é o 1º de dezembro.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
054/2021 – No dia 29 de novembro 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 ADJUDICAR e HOMOLOGAR os itens do Pregão
Eletrônico Nº 054/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja:
Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Serviços
de Realização de Exames Laboratoriais/Análises Clínicas, Conforme
Termo de Referência e Demais Anexos do Edital, à empresa: UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, com valor total de R$ 234.615,25. Fica a empresa convocada a
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir
desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021
- No dia 29 de novembro 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 ADJUDICAR e HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº
055/2021, referente ao objeto: Contratação de Empresa para Realização de Processo Seletivo para Educação, Saúde e Administração,
Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital, à empresa: REIS & REIS AUDITORES ASSOCIADOS EPP, com o valor total
das Taxas de Inscrições de R$ 29,00 para o Ensino Fundamental; R$
38,00 para o Ensino Médio/Técnico e R$ 51,75 para o Ensino Superior. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05
dias úteis a partir desta publicação.

Prefeitura de Ubatuba
investe mais de R$ 100 mil
na Piscina Municipal

A Prefeitura de Ilhabela
promove nesta sexta-feira
e sábado (3 e 4/12) diversas atrações culturais com
a realização de apresentações teatrais no Galpão
das Artes e exibição da
Banda Marcial de Ilhabela
(BAMIF) no Centro Cultural da Praia Grande.
Na sexta-feira (3/12), a
BAMIF faz sua exibição
de encerramento do ano
no Centro Cultural da
Praia Grande (região sul),
a partir das 19h. Já na região central, no bairro da

Cocaia, os alunos da Oficina de Teatro apresentam
o espetáculo “A Pequena
Sereia”, a partir das 19h,
no Galpão das Artes. No
sábado (4/12), o Galpão
das Artes volta a receber
os alunos da Oficina de
Teatro para o espetáculo
teatral em tributo a Antunes Filho, que foi diretor
de teatro brasileiro, considerado pela crítica e por
diversos artistas como um
dos principais nomes teatrais e diretores do país.
A programação cultural é

promovida pela Prefeitura de Ilhabela, por meio
da Secretaria de Cultura
de Ilhabela e Fundação
Arte e Cultura de Ilhabela. Confira a programação:
Sexta-Feira (03/12) 19h:
Encerramento Oficina de
Teatro “Pequena Sereia” –
(Galpão das Artes)
20h – Apresentação da
BAMIF (Espaço Cultural
da Praia Grande)
Sábado (04/12) 19h30:
Encerramento Oficinas de
Teatro “Tributo à Antunes
Filho” (Galpão das Artes)
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Ubatuba ganha decoração
iluminada para o final de
ano

Com a chegada do mês
de dezembro, o clima natalino também invade a
cidade de Ubatuba. O munícipio recebe uma iniciativa chamada Natal Luz,
que prevê a decoração de
praças, chamadas de estações, além da inauguração oficial do Natal com
apresentação cultural. O
“Natal Luz: reacendendo
a esperança” terá início
no dia 03 de dezembro e a
decoração vai ornamentar
os seguintes locais: Praça
13 de Maio (estação Papai Noel); Praça Matriz
(Estação Presépio); Praça
da Baleia (Estação Gelada dos Pinguins); avenida
Iperoig (árvore de natal de
led com 12 metros de altura) e ruas Thomaz Galhardo e Guarani (estação ruas
iluminadas).
A prefeita Flavia Pasco-

al vai acender as luzes,
inaugurando oficialmente o Natal na cidade e a
cerimônia ainda contará
com apresentação da Banda Lira e o Coro Lira, que
entoarão canções natalinas a partir das 19 horas
na praça da Igreja Matriz,
localizada no centro. No
período 07 a 09 dezembro,
em duas edições, sempre
às 08 horas e 14 horas, haverá contação de histórias
com temas natalinos, com
a professora Emília Viana na Estação Papai Noel
– que fica na Praça 13 de
Maio. Já no dia 10, estão
previstos a realização de
uma peça teatral e um dos
momentos mais esperados
do final do ano pelas crianças: a chegada do Papai
Noel, que também acontece a partir das 19 horas
na avenida Iperoig – que

abrigará um palco no local
onde era instalada a antiga feira de artesanato de
Ubatuba, próximo à estátua de José de Anchieta.O
Natal Luz fica na cidade
até o dia 06 de janeiro,
que é a data que marca o
Dia de Reis. É importante lembrar que a iniciativa foi uma concessão de
bens móveis insubstituíveis – uma parceria com a
cidade de Guararema. “A
ideia do Natal Luz e criar
um espaço aconchegante,
onde as pessoas possam
sentar em uma praça, ler
um livro, bater um papo
com os amigos e que possam, ainda, desfrutar de
momentos com a família
– que é a proposta da data,
ou seja, a união, o amor e
a solidariedade”, explicou
uma das idealizadoras do
projeto, Telma Raizer.

Prefeitura de Ubatuba investe mais de R$ 100 mil
na Piscina Municipal

A Prefeitura de Ubatuba
por meio da Secretaria de
Esportes e Lazer realizou
diversas reformas e manutenções na Piscina Municipal, investindo mais de
R$ 100 mil em manutenção da rede elétrica, peças,
equipamentos, bolsa de vinil, material pedagógico,
entre outras.
Desde o começo do ano
foram realizadas manutenções na piscina, que
apresentava
problemas
estruturais e tinha muitos
vazamentos. Em parceria
com Sabesp, consertou
sete vazamentos e passou
a economizar recursos hídricos e financeiros.
Atualmente a Piscina Municipal atende mensalmente cerca de 900 alunos ,
entre escolinha de natação
para crianças e adultos,
treinamento e aperfeiçoamento de natação e hidroginástica.
A diretora de projetos esportivos, Marina Franco,
fala sobre o retorno às
atividades no momento
da pandemia. “Devido ao
período de pandemia que
passamos durante o ano,
as vagas de todos os alunos foram mantidas, res-

peitando a particularidade
de cada aluno, o retorno
às atividades ocorreu de
maneira segura e confortável”.
Algumas vagas foram preenchidas através de uma
lista de espera do ano de
2019, quando as escolinhas cessaram o atendimento devido ao início
da pandemia, espera para
escolinha infantil e hidroginástica.
A diretora comenta ainda
que a partir de 2022 voltarão ao normal e seguirão o
controle dos projetos, sendo assim, quando houver
alunos com baixa frequência, este perderá o vínculo
abrindo vagas automaticamente.
A Secretaria adquiriu também uma capa térmica
para a Piscina Municipal.
“Com ela, é possível manter o aquecimento da piscina, evitando a perda de
calor em dias mais frios,
conseguindo uma grande
economia de energia, resultando em contenção de
gastos” ressalta a diretora
de projetos esportivos.
Pensando em promover
um atendimento de qualidade a todos os alunos

da Piscina Municipal, a
Secretaria de Esportes adquiriu esse ano materiais
novos: prancha, macarrão,
flutuador, palmar, halter
e brinquedos. “Tais materiais são fundamentais
para o desenvolvimento do processo de ensino
pedagógico de aprendizagem da natação, tanto
para auxílio e destreza dos
exercícios, quanto para a
ludicidade das aulas” salienta Marina.
Marina conta que além
desses materiais, foi realizada a manutenção dos
aquecedores, que operavam bem abaixo da capacidade, e também foi trocada toda parte elétrica da
casa de máquinas, sendo
possível garantir 100% de
funcionamento de sua capacidade.
Outro grande ganho para
o setor foi o bolsão da
piscina pequena, onde
são atendidos alunos da
hidroginástica, buscando
também a economia, garantindo segurança, qualidade das aulas e bem estar de nossos alunos, pois
haviam muitos danos, perdendo grande quantidade
de água.
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Prefeitura de Ilhabela
reagenda passeio
ciclístico em
comemoração ao Dia
Nacional de Combate à
Dengue

A Prefeitura de Ilhabela
realizará no próximo sábado (4/12) o passeio ciclístico em comemoração ao
Dia Nacional de Combate
à Dengue, que aconteceria no penúltimo sábado
do mês de novembro e
em decorrências das condições climáticas, foi reagendado.
O objetivo é mobilizar a
população sobre a necessidade de manter imóveis
livres dos criadouros do
Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue,

zika, febre amarela e chikungunya.
A concentração será na às
8h30 na Praça Alan Kardec (Barra Velha) e a saída
a partir das 9h, com destino a Praia do Perequê.
Na chegada, os agentes de
combate às endemias receberão a população com
diversas atividades. Entre
elas estão a apresentação
de maquete educativa, circuitos infantis e adultos,
caça palavras, pinturas e
brincadeiras.
O Dia Nacional de Com-

bate à Dengue
De acordo com o Ministério da Saúde, a data
foi instituída pela Lei nº
12.235/2010 que estabeleceu o penúltimo sábado do
mês de novembro como
Dia Nacional de Combate
à Dengue, com o objetivo
principal de mobilizar iniciativas do Poder Público
e a participação popular
para a realização de ações
destinadas ao combate ao
vetor, por meio de campanhas educativas e de comunicação social.

Skatista de Ilhabela é
destaque no Campeonato
Brasileiro Downhill Slide e
Longboard

O skatista de Ilhabela,
Luis Molina, mais conhecido como “Neto Ilhabela” conquistou excelente
colocação no Campeonato
Brasileiro Downhill Slide
e Longboard,
realizado no último domingo (28/11), na famosa
Ladeira da Morte, na cidade de Sumaré, São Paulo.
Participaram do evento
mais de 80 skatistas de di-

versos lugares do Brasil,
reunindo grandes nomes
da modalidade, como Sérgio Yuppie e Fernandinho
Batman.
O atleta de Ilhabela, Neto
Ilhabela ficou em quarto
lugar na categoria Longboard Amador.
“Na minha bateria foram
20 skatistas manobrando
em altíssimo nível técnico.
Estou muito contente pelo

resultado”,
destacou Neto, que faz
parte Bolsa Atleta da Prefeitura de Ilhabela, que
incentiva os atletas de alto
rendimento de Ilhabela
com o custeio de despesas com alimentação, material esportivo, taxas de
inscrição em competições,
transporte e outras despesas relativas ao desempenho esportivo.
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Prefeitura de Taubaté
prorroga prazo final da
Anistia 2021

O clima de natal já está por
todos os cantos de Pindamonhangaba. Com o início da Feira Arte Encanto
Natalino, na Praça Sete de
Setembro, que está toda
decorada com luzes, as comemorações natalinas já
começaram na cidade.
O primeiro evento do Natal Encantado começou
com shows do Dj Marcelo Ratto, Banda Bellator,
Banda Electricall e Legião
Urbana Cover. A carreta
do Dogão também já está
na cidade e está confirmada para participar do paradão de Natal do dia 1º,
com a participação de MC
Melody.
O evento da Praça Sete de
Setembro, realizado em
espaço amplo e arejado,
tem uma grande feira de

artesanato com os melhores trabalhos produzidos
pelos artesãos de Pindamonhangaba, como opção
para os munícipes fazerem
suas compras de natal.
Além do artesanato, a
Praça Sete de Setembro
conta ainda com praça de
alimentação com food trucks variados e uma grande programação de shows
até o dia 23 de dezembro.
Nesta terça-feira (30), não
haverá shows, porém haverá som mecânico e tanto
food trucks quanto a feira
de artesanato estarão funcionando normalmente no
local. O Natal Encantando
é uma realização da Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de
Cultura e Turismo e Fundo
Social de Solidariedade.

A programação completa
pode ser conferida no site
da Prefeitura www.pindamonhangaba.sp.gov.br
Parceria com a Acip - A
Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba doou para o
Natal Encantado da Prefeitura 5 mil pirulitos, 6
mil balas e 500 gorros. A
doação foi recebida nesta
segunda-feira (29), pelo
secretário de Cultura e
Turismo Ricardo Flores e
pela diretora de Cultura,
Rebeca Guaragna Guedes.
A inciativa vai abrilhantar
tanto o paradão de Natal
quanto os atendimentos do
Papai Noel na Praça Monsenhor Marcondes, Praça
do Cisas, Praça da Bíblia e
Praça de Eventos do Araretama.

As câmeras de monitoramento do Centro de Segurança Integrada (CSI)
da Prefeitura de Pindamonhangaba flagraram na
manhã desta terça-feira
(30) a presença de dois
indivíduos fazendo uso de
entorpecente na Praça Padre João Faria de Fialho
(Largo do Quartel).
Ao perceber a atitude, o
monitoramento do CSI

comunicou o fato à Guarda Civil Metropolitana e
Polícia Militar que deslocaram-se ao local para
realização da abordagem,
obtendo êxito em encontrar na mochila de um dos
elementos, uma quantidade significativa de substâncias aparentando ser
maconha, bem como uma
grande quantidade em dinheiro em notas no bolso

direito de sua calça.
Os indivíduos receberam
voz de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da lei
11.343/2006) e foram conduzidos para o 1º Distrito
Policial.
Participaram da ocorrência GCM Evaldo, GCM
Felipe, GCM Minamisako, CB PM Assis e CB
PM Gilberto.

Em Ilhabela, 87,6% da população acima de 12 anos
já completou o ciclo vacinal contra Covid-19, ou
seja, recebeu duas doses
da vacina ou a dose única.
Foram aplicadas dentro
da Campanha “Milhares
de braços contra a Covid-19” 31.247 doses, sen-

do 30.386 de 2ª dose e 861
de dose única, o que faz
de Ilhabela a cidade que
lidera o ranking regional
(Litoral Norte) de vacinação completa de sua população.
Além disso, 93,3% da população já recebeu pelo
menos a 1ª dose da vacina

contra Covid-19. Foram
aplicadas 32.347 de 1ª
dose na cidade.
Os dados são divulgados
diariamente pelo Sistema VaciVida do Governo
do Estado de São Paulo e
Ilhabela é a 52ª cidade do
Estado em eficiência na
aplicação das vacinas.

CSI flagra ocorrência de
tráfico de entorpecente na
região central de Pinda

Ilhabela lidera ranking
regional e 87,6% da
população já completou
ciclo vacinal contra
Covid-19
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Prefeitura de Ubatuba investe mais de R$ 100 mil
na Piscina Municipal

O Instituto Virada Radical, que treina uma equipe de ginástica artística
de Ubatuba, foi destaque
no último sábado, 27, da
Copa Jandira de Ginástica Artística com a atleta
Beatriz Sofiatti sagrando-se campeã do individual
geral na categoria juvenil.
Outras ginastas da equipe
também conquistaram expressivas colocações.
A competição premiou
as melhores ginastas no
salto sobre a mesa, paralelas assimétricas, trave
de equilíbrio e no solo. A
classificação consagrou
a ginasta mais completa,
com bom desempenho nos
quatro aparelhos. Além da
atleta juvenil, Beatriz Sofiatti com o primeiro lugar,
Ubatuba conquistou ainda
a terceira posição com Kathleen Laviny Custódio,
o quarto lugar com Bruna
Marco e a quinta posição
com Taynara Santos e Ju-

lia Gomes, empatadas. Na
categoria infantil, Luiza
Sofiatti conquistou a segunda posição e Ana Clara
Magalhães o terceiro lugar. No adulto, a ginasta
Nicole da Anunciação ficou na segunda posição.
A técnica Renata Lekich
falou sobre os bons resultados do grupo. “Nossas
ginastas estão ascendendo, tornando-se referência
e representando Ubatuba
com importantes conquistas e podiuns memoráveis.
A ginástica artística, por
ser uma modalidade de
muita exigência técnica,
possibilita à criança o desenvolvimento das capacidades físicas, cognitivas
e emocionais. A ginasta
Rebeca Andrade, campeã
Olímpica, é a evidência
de que o investimento tem
retorno e Ubatuba já revelou muitas ginastas, algumas inclusive atuam como
técnica atualmente. Meu

verdadeiro ideal como
educadora é oferecer novas possibilidades, horizontes, formas de pensar,
de agir e de ser”, ressaltou
a treinadora. No total, oito
ginastas de Ubatuba, com
idade entre 13 e 17 anos,
participaram da Copa Jandira. O Instituto Virada
Radical conta com o apoio
da Prefeitura de Ubatuba,
que cedeu o espaço necessário para o treinamento
das ginastas. Inauguração
do Centro de Treinamento
Neste sábado, dia 4, a partir das 14h, será inaugurado com o apoio da Prefeitura de Ubatuba, o Centro
de Treinamento de Ginástica Artística do Instituto
Virada Radical, localizado
na Rua Madame Janina, nº
28 – no Perequê-Açú (antigo espaço da Comtur). A
inauguração será abrilhantada com a realização da 1ª
Copa Ubatuba de Ginástica Artística.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
057/2021 – No dia 30 de novembro 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
057/2021, referente ao objeto: Aquisição de Veículos e Ambulância
Simples Remoção, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos
do Edital, às empresas: SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA, com valor total de R$ 453.400,00; MANUPA COM., EXP.,
IMP. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI, com
valor total de R$ 291.000,00. Ficam as empresas convocadas a assinarem os Contratos no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Equipe da Secretaria de Cultura e Turismo de
Pindamonhangaba participa de encontro em
Ubatuba

A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) reuniu
na cidade de Aparecida
nessa segunda-feira, 29,
municípios que margeiam
o Rio Paraíba para discutir possibilidades de utilização das margens do
rio. O projeto “Rota da fé
e cultura, às margens do
Rio Paraíba”, apresentado pelo representante da
SPU, Sidney Nery, contou
com a presença do secretário de Cultura e Turismo
de Pindamonhangaba, Alcemir Palma, e do diretor
de Turismo, Fabio Vieira,
e teve o objetivo discutir
a destinação da área da
margem do Rio Paraíba
para desenvolvimento de
atividades dos municípios,
sejam elas culturais, turís-

ticas, de meio ambiente e
desenvolvimento sustentável, além de empreendimentos no ramo alimentício e etc.
Apesar de nome semelhante, o projeto não tem
relação com o Caminho da
Fé, mas veem como potencial a devoção dos municípios vizinhos como uma
vantagem no projeto, uma
vez que o fluxo do turismo
religioso nessas cidades é
intenso.
Para demarcar as áreas
que poderão ser utilizadas,
será discutido a demarcação de áreas de utilização
em conjunto com a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), com o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recur-

sos Naturais Renováveis
(IBAMA), Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT) e
Departamento de Estradas
de Rodagem (DER/SP),
dessa maneira, será possível explorar as margens do
rio sem prejudicar o meio
ambiente.
Palma relata que “a princípio a ideia é interessante.
O rio pode ser mais um
meio de desenvolvimento
turístico, pois além de cortar a cidade, é um elo de
ligação com os municípios
vizinhos”, pontua o secretário.
Cabe destacar que no Vale
do Paraíba, Pindamonhangaba é o quarto município
em extensão que margeia
o Rio Paraíba do Sul.
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Prefeitura de Taubaté divulga programação e
organização dos 376 anos da cidade
A prefeitura de Taubaté,
através da Secretaria de
Cultura, divulga a programação dos shows em comemoração aos 376 anos
de Taubaté. Os eventos
acontecem nos dias 04 e
05 de dezembro, sábado
e domingo, no parque do
Sedes e a entrada é gratuita.
Confira a programação:
SÁBADO
14h30: Cristiano Barreto
16h30: Bicho de Pé
DOMINGO
13h: Mundo de Kaboo
14h30: Luana Camarah
16h30: Diogo Nogueira
Os portões abrem às 12h
em ambos os dias de
shows. O acesso do público ao evento acontece pelo
portão da Avenida Benedito Elias de Souza (portão
de avenida de baixo).
O parque do Sedes estará
fechado para uso do público em outros horários.
O estacionamento dentro
do parque será permitido
somente aos veículos oficiais, utilitários envolvidos no evento e imprensa.
PROTOCOLOS DE SAÚDE – Na entrada do evento
será exigida comprovação
de esquema vacinal completo (duas doses ou dose
única), ou pelo menos
uma dose da vacina com
apresentação de resultado negativo de teste para
Covid-19 do tipo PCR realizado até 48 horas ou do
tipo antígeno, realizado

até 24 horas antes do ingresso no evento.
Para os não elegíveis para
vacinação, é necessário
apresentar resultado negativo de teste para covid-19
do tipo PCR, realizado até
48 horas ou do tipo antígeno, realizado até 24 horas
antes do ingresso no evento.
Na entrada haverá aferição
da tempetaruta e durante
todo evento é obrigatório
o uso de máscaras de proteção facial.
SEGURANÇA – A segurança do evento acontece
através da Guarda Civil
Municipal, empresa de
segurança privada contratada pela prefeitura e uma
câmera móvel de monitoramento posicionada próximo aos shows. A polícia
militar também dará apoio
ao evento.
Na entrada acontecerá revista, para segurança do
público e trabalhadores do
evento. Não será permitida a entrada de copos de
vidro, garrafas e recipientes de vidro, latas, guarda-chuvas, capacetes, ou
qualquer objeto que ofereça risco.
É importante salientar
que não haverá serviço de
guarda-volumes no evento.
MOBILIDADE URBANA – A Avenida Benedito
Elias de Souza será interditada no sentido Centro, e
no trecho será liberado es-

tacionamento ao público.
O transporte público terá
um reforço nos dias e horários dos shows, com a
linha 13 – Quiririm, Santa
Tereza / Gurilândia.
AMBULANTES – Na
área interna do parque terão mais de 40 ambulantes
para venda de comidas e
bebidas variadas. Fiscais
de posturas estarão durante o evento para coibir ambulantes ilegais.
NATAL SOLIDÁRIO – A
campanha do Fundo Social de Solidariedade de
Taubaté (Fussta) “Natal
Solidário do Fundo Social de Solidariedade: Doe
brinquedos e ganhe sorrisos” acontece também
na festa do aniversário de
Taubaté.
Interessados em colaborar, podem levar a doação
brinquedos novos, que
serão recolhidos na entrada do Sedes. A iniciativa
pretende beneficiar cerca
de 1200 crianças da zona
rural da cidade.
Os shows em comemoração aos 376 anos de
Taubaté acontecem com
apoio do Ministério do
Turismo, através do programa “Apoio a Eventos
Geradores de Fluxo Turístico”, por meio de convênio celebrado entre Prefeitura e Governo Federal. Os
recursos deste convênio
foram destinados exclusivamente para a realização
deste evento.

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM – 109/2021 – CONTRATADOS: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO BAIRRO MIGUEL VIEIRA, POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
DO EDITAL E SEUS ANEXOS – VIGÊNCIA: 04/11/2021 À 03/05/2022
– VALOR: R$ 896.896,21 – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº
009/2021; 110/2021 – CONTRATADOS: GN SERVICO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET
NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – VIGÊNCIA:
04/11/2021 À 03/11/2022 – VALOR: R$ 16.410,00 – MODALIDADE:
DISPENSA Nº 277/2021; 111/2021 – CONTRATADOS: BASSANELLI
& PELEGRINI LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – VIGÊNCIA: 10/11/2021 A
09/11/2022 – VALOR: R$ 29.700,00 – MODALIDADE: DISPENSA Nº
278/2021; 112/2021 – CONTRATADOS: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – VIGÊNCIA: 16/11/2021 À
15/11/2022 – VALOR: R$ 394.120,13 – MODALIDADE: TOMADA DE
PREÇO Nº 011/2021; 113/2021 – CONTRATADOS: REIS E REIS
AUDITORES ASSOCIADOS EPP – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA
EDUCAÇÃO, SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA:
30/11/2021 À 29/11/2022 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 055/2021.

