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

Maracaibo 2

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

básicas” – agradeceu Elia-
na. Seja um doador e con-
tribua você também com o 
Fundo Social de Tremem-
bé! Mais informações na 
Secretaria de Ação Social: 
(12) 9 9189-8755 / (12) 9 
9187-1956 ou presencial-
mente na R. José Montei-
ro Pato, 179-223 – Jardim 
Bom Jesus

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, 

Prefeitura de Taubaté 
realiza o primeiro 

concurso de 
curtas-metragens

Vale do Paraíba paulista. 
Os filmes podem concor-
rer em apenas uma das 
categorias.Para inscrição, 
são necessários os docu-
mentos:
– 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-metra-
gem (máximo de 10 pági-
nas);
– Argumento do curta-me-
tragem (máximo de 10 pá-
ginas);
– Declaração, conforme 
anexo I do edital;
– PIS/PASEP, NIT/NIS.
Deverá ser anexada à ficha 
de inscrição o link do cur-
ta-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 colo-
cados 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 Tauba-
té”, 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, com-
posta por profissionais da 
área cinematográfica. Se-
rão 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, confor-
me cronograma que será 
divulgado. Dúvidas e de-
mais informações poderão 
ser obtidas na Secretaria de 
Cultura de Taubaté, atra-
vés dos telefones 3621-
6040, ou pelo e-mail cul-
tura@taubate.sp.gov.br. O 
Centro Cultural Toninho 
Mendes fica na Praça Cel. 
Vitoriano, 1, Centro..

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 rea-
lizadas 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, so-
bre qualquer tema.
Cada diretor poderá parti-
cipar com no máximo três 
filmes, incluindo parce-
rias, podendo inscrever até 
dois curtas numa mesma 
categoria. Para ambas as 
categorias os filmes deve-
rão ter no máximo 25 mi-
nutos de duração, incluin-
do abertura e créditos, 
produzidos nas cidades do 

“Natal mesa taubaté” 
arrecada brinquedos 
novos no feirão do 

automóvel no mercatau

A Campanha “Natal So-
lidário Mesa Taubaté” 
continua com a arrecada-
ção de brinquedos novos 
e também de alimentos 
no Feirão do Automóvel 
Mesa Taubaté, realiza-
do todos os domingos no 
MERCATAU. Para con-
tribuir com a campanha 
e participar do Feirão, os 
interessados devem doar 
1 brinquedo novo, o que 
substituirá a taxa cobrada 
para participar da exposi-
ção, dessa forma o veícu-
lo poderá ser exposto em 
qualquer área do espaço. 
A iniciativa visa arrecadar 
brinquedos que serão re-
passados para instituições 
parceiras do Fundo Social 
de Solidariedade e que de-
senvolvem trabalhos com 

crianças em situação de 
vulnerabilidade social.
A Campanha se estenderá 
até a primeira quinzena de 
dezembro e depois as do-
ações serão encaminhadas 
para as instituições faze-
rem o repasse dos brin-
quedos arrecadados. Os 
alimentos (arroz, feijão e 
macarrão) também conti-
nuam sendo aceitos, para 
expor carros é necessário 
doar 2 kg de alimentos 
para o veículo ficar na área 
aberta e 3 kg de alimen-
tos para a área coberta. Já 
os proprietários de motos 
devem contribuir com 1 
kg de alimento para par-
ticipar da exposição. No 
último domingo, dia 28 de 
novembro, o Feirão arre-
cadou 860 kg de alimentos 

que serão repassados ao 
projeto Mesa Taubaté para 
o preparo de 1200 sopas 
que são distribuídas dia-
riamente em seis bairros 
da cidade. Ao todo partici-
param do Feirão deste do-
mingo 396 veículos, sendo 
330 carros e 66 motos. Fo-
ram arrecadados 477 kg de 
arroz, 165 kg de feijão e 
218 kg de macarrão. Todos 
os alimentos recebidos são 
encaminhados para a Co-
zinha 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 Es-
colástica Maria de Jesus, 
100, Jardim Eulália.

Prefeitura de Caçapava adere à Campanha Fique Sabendo

dades de saúde de Caçapa-
va realizarão o teste rápido 
de HIV, Sífilis e Hepatite 
B e C.A campanha que 
ganhou o slogan “Fique 
Sabendo” tem por objeti-
vo ampliar o diagnóstico  
precoce dessas doenças e 
acessar o tratamento para 
os casos positivos para in-
terromper, o quanto antes, 
a cadeia de transmissão.
O foco é alcançar, prin-
cipalmente, a população 
mais vulnerável à conta-
minação 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 Ministé-
rio da Saúde em razão do 
Dia Mundial de Combate 
à AIDS, que é o 1º de de-
zembro.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde/ Programa Muni-
cipal de IST (Infecções 
Sexualmente Transmissí-
veis), está aderindo à Cam-
panha Nacional Dezembro 
Vermelho, de conscienti-
zação para o tratamento 
precoce da síndrome da 
imunodeficiência adqui-
rida e de outras infecções 
sexualmente transmissí-
veis. Nesta terça-feira, 30 
de novembro, até o dia 3 
de dezembro, todas as uni-



página 2 A Gazeta dos Municípios 30-01 Novembro de 2021

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 30/11/2021
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jor-
nal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do 
Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Es-
taduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

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: UNI-
MED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI-
CO, 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 regulari-
dade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA 
SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, re-
solve ADJUDICAR e HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 
055/2021, referente ao objeto: Contratação de Empresa para Reali-
zação de Processo Seletivo para Educação, Saúde e Administração, 
Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital, à empre-
sa: 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 Supe-
rior. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.

Ubatuba ganha decoração 
iluminada para o final de 

ano

al vai acender as luzes, 
inaugurando oficialmen-
te o Natal na cidade e a 
cerimônia ainda contará 
com apresentação da Ban-
da Lira e o Coro Lira, que 
entoarão canções natali-
nas 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, ha-
verá contação de histórias 
com temas natalinos, com 
a professora Emília Via-
na 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 crian-
ças: a chegada do Papai 
Noel, que também acon-
tece a partir das 19 horas 
na avenida Iperoig – que 

abrigará um palco no local 
onde era instalada a anti-
ga feira de artesanato de 
Ubatuba, próximo à está-
tua 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 importan-
te lembrar que a iniciati-
va foi uma concessão de 
bens móveis insubstituí-
veis – 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 pos-
sam, 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.

Com a chegada do mês 
de dezembro, o clima na-
talino também invade a 
cidade de Ubatuba. O mu-
nícipio recebe uma inicia-
tiva chamada Natal Luz, 
que prevê a decoração de 
praças, chamadas de es-
tações, além da inaugura-
ção 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 Pa-
pai Noel); Praça Matriz 
(Estação Presépio); Praça 
da Baleia (Estação Gela-
da dos Pinguins); avenida 
Iperoig (árvore de natal de 
led com 12 metros de altu-
ra) e ruas Thomaz Galhar-
do e Guarani (estação ruas 
iluminadas).
A prefeita Flavia Pasco-

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

peitando a particularidade 
de cada aluno, o retorno 
às atividades ocorreu de 
maneira segura e confor-
tável”. 
Algumas vagas foram pre-
enchidas através de uma 
lista de espera do ano de 
2019, quando as escoli-
nhas cessaram o atendi-
mento devido ao início 
da pandemia, espera para 
escolinha infantil e hidro-
ginástica.
A diretora comenta ainda 
que a partir de 2022 volta-
rão ao normal e seguirão o 
controle dos projetos, sen-
do assim, quando houver 
alunos com baixa frequên-
cia, este perderá o vínculo 
abrindo vagas automatica-
mente.
A Secretaria adquiriu tam-
bém uma capa térmica 
para a Piscina Municipal. 
“Com ela, é possível man-
ter o aquecimento da pis-
cina, evitando a perda de 
calor em dias mais frios,  
conseguindo uma grande 
economia de energia, re-
sultando em contenção de 
gastos” ressalta a diretora 
de projetos esportivos.
Pensando em promover 
um atendimento de qua-
lidade a todos os alunos 

da Piscina Municipal, a 
Secretaria de Esportes ad-
quiriu esse ano materiais 
novos: prancha, macarrão, 
flutuador, palmar, halter 
e brinquedos. “Tais ma-
teriais são fundamentais 
para o desenvolvimen-
to do processo de ensino 
pedagógico de aprendi-
zagem da natação, tanto 
para auxílio e destreza dos 
exercícios, quanto para a 
ludicidade das aulas” sa-
lienta Marina.
Marina conta que além 
desses materiais, foi rea-
lizada a manutenção dos 
aquecedores, que opera-
vam bem abaixo da capa-
cidade, e também foi tro-
cada toda parte elétrica da 
casa de máquinas, sendo 
possível garantir 100% de 
funcionamento de sua ca-
pacidade.
Outro grande ganho para 
o setor foi o bolsão da 
piscina pequena, onde 
são atendidos alunos da 
hidroginástica, buscando 
também a economia,  ga-
rantindo segurança, quali-
dade das aulas e  bem es-
tar de nossos alunos, pois 
haviam muitos danos, per-
dendo grande quantidade 
de água. 

A Prefeitura de Ubatuba 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer realizou 
diversas reformas e manu-
tenções na Piscina Muni-
cipal, investindo mais de 
R$ 100 mil em manuten-
ção da rede elétrica, peças, 
equipamentos, bolsa de vi-
nil, material pedagógico, 
entre outras. 
Desde o começo do ano 
foram realizadas manu-
tenções na piscina, que 
apresentava problemas 
estruturais e tinha muitos 
vazamentos. Em parceria 
com Sabesp, consertou 
sete vazamentos e passou 
a economizar recursos hí-
dricos e financeiros.
Atualmente a Piscina Mu-
nicipal atende mensalmen-
te cerca de 900 alunos , 
entre escolinha de natação 
para crianças e adultos, 
treinamento e aperfeiçoa-
mento de natação e hidro-
ginástica. 
A diretora de projetos es-
portivos, 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 alu-
nos foram mantidas, res-

Prefeitura de Ubatuba  
investe mais de R$ 100 mil 

na Piscina Municipal
Cocaia, os alunos da Ofi-
cina 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 Antu-
nes Filho, que foi diretor 
de teatro brasileiro, con-
siderado pela crítica e por 
diversos artistas como um 
dos principais nomes te-
atrais e diretores do país. 
A programação cultural é 

promovida pela Prefeitu-
ra de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Cultura 
de Ilhabela e Fundação 
Arte e Cultura de Ilhabe-
la. 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)

A Prefeitura de Ilhabela 
promove nesta sexta-feira 
e sábado (3 e 4/12) diver-
sas atrações culturais com 
a realização de apresen-
tações teatrais no Galpão 
das Artes e exibição da 
Banda Marcial de Ilhabela 
(BAMIF) no Centro Cul-
tural 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 re-
gião central, no bairro da 
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Prefeitura de Taubaté 
prorroga prazo final da 

Anistia 2021

artesanato com os melho-
res trabalhos produzidos 
pelos artesãos de Pinda-
monhangaba, 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 tru-
cks variados e uma gran-
de programação de shows 
até o dia 23 de dezembro. 
Nesta terça-feira (30), não 
haverá shows, porém ha-
verá som mecânico e tanto 
food trucks quanto a feira 
de artesanato estarão fun-
cionando normalmente no 
local. O Natal Encantando 
é uma realização da Prefei-
tura 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.pinda-
monhangaba.sp.gov.br
Parceria com a Acip - A 
Associação Comercial e 
Industrial de Pindamo-
nhangaba doou para o 
Natal Encantado da Pre-
feitura 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 Mon-
senhor Marcondes, Praça 
do Cisas, Praça da Bíblia e 
Praça de Eventos do Ara-
retama.

O clima de natal já está por 
todos os cantos de Pinda-
monhangaba. Com o iní-
cio da Feira Arte Encanto 
Natalino, na Praça Sete de 
Setembro, que está toda 
decorada com luzes, as co-
memorações natalinas já 
começaram na cidade.
O primeiro evento do Na-
tal Encantado começou 
com shows do Dj Marce-
lo Ratto, Banda Bellator, 
Banda Electricall e Legião 
Urbana Cover. A carreta 
do Dogão também já está 
na cidade e está confirma-
da para participar do pa-
radão 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 

CSI flagra ocorrência de 
tráfico de entorpecente na 

região central de Pinda

comunicou o fato à Guar-
da Civil Metropolitana e 
Polícia Militar que des-
locaram-se ao local para 
realização da abordagem, 
obtendo êxito em encon-
trar na mochila de um dos 
elementos, uma quantida-
de significativa de subs-
tâncias aparentando ser 
maconha, bem como uma 
grande quantidade em di-
nheiro em notas no bolso 

direito de sua calça.  
Os indivíduos receberam 
voz de prisão pelo cri-
me de tráfico de entor-
pecentes (artigo 33 da lei 
11.343/2006) e foram con-
duzidos para o 1º Distrito 
Policial. 
Participaram da ocorrên-
cia GCM Evaldo, GCM 
Felipe, GCM Minami-
sako, CB PM Assis e CB 
PM Gilberto.

As câmeras de monitora-
mento do Centro de Se-
gurança Integrada (CSI) 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba flagraram na 
manhã desta terça-feira 
(30) a presença de dois 
indivíduos fazendo uso de 
entorpecente na Praça Pa-
dre João Faria de Fialho 
(Largo do Quartel). 
 Ao perceber a atitude, o 
monitoramento do CSI 

Prefeitura de Ilhabela 
reagenda passeio 

ciclístico em 
comemoração ao Dia 

Nacional de Combate à 
Dengue

zika, febre amarela e chi-
kungunya.
A concentração será na às 
8h30 na Praça Alan Kar-
dec (Barra Velha) e a saída 
a partir das 9h, com desti-
no a Praia do Perequê.
Na chegada, os agentes de 
combate às endemias re-
ceberão a população com 
diversas atividades. Entre 
elas estão a apresentação 
de maquete educativa, cir-
cuitos infantis e adultos, 
caça palavras, pinturas e 
brincadeiras.
O Dia Nacional de Com-

bate à Dengue
De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, a data 
foi instituída pela Lei nº 
12.235/2010 que estabele-
ceu o penúltimo sábado do 
mês de novembro como 
Dia Nacional de Combate 
à Dengue, com o objetivo 
principal de mobilizar ini-
ciativas do Poder Público 
e a participação popular 
para a realização de ações 
destinadas ao combate ao 
vetor, por meio de campa-
nhas educativas e de co-
municação social.

A Prefeitura de Ilhabela 
realizará no próximo sába-
do (4/12) o passeio ciclís-
tico em comemoração ao 
Dia Nacional de Combate 
à Dengue, que acontece-
ria no penúltimo sábado 
do mês de novembro e 
em decorrências das con-
dições climáticas, foi rea-
gendado.
O objetivo é mobilizar a 
população sobre a neces-
sidade de manter imóveis 
livres dos criadouros do 
Aedes Aegypti, mosqui-
to transmissor da dengue, 

Skatista de Ilhabela é 
destaque no Campeonato 
Brasileiro Downhill Slide e 

Longboard

versos lugares do Brasil, 
reunindo grandes nomes 
da modalidade, como Sér-
gio Yuppie e Fernandinho 
Batman. 
O atleta de Ilhabela, Neto 
Ilhabela ficou em quarto 
lugar na categoria Lon-
gboard 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 Pre-
feitura de Ilhabela, que 
incentiva os atletas de alto 
rendimento de Ilhabela 
com o custeio de despe-
sas com alimentação, ma-
terial esportivo, taxas de 
inscrição em competições, 
transporte e outras despe-
sas relativas ao desempe-
nho esportivo.

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

Ilhabela lidera ranking 
regional e 87,6% da 

população já completou 
ciclo vacinal contra 

Covid-19
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 vacina-
ção completa de sua popu-
lação.
Além disso, 93,3% da po-
pulação 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 Siste-
ma VaciVida do Governo 
do Estado de São Paulo e 
Ilhabela é a 52ª cidade do 
Estado em eficiência na 
aplicação das vacinas.

Em Ilhabela, 87,6% da po-
pulação acima de 12 anos 
já completou o ciclo va-
cinal contra Covid-19, ou 
seja, recebeu duas doses 
da vacina ou a dose única.
Foram aplicadas dentro 
da Campanha “Milhares 
de braços contra a Co-
vid-19” 31.247 doses, sen-
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Prefeitura de Ubatuba  investe mais de R$ 100 mil 
na Piscina Municipal

lia Gomes, empatadas. Na 
categoria infantil, Luiza 
Sofiatti conquistou a se-
gunda posição e Ana Clara 
Magalhães o terceiro lu-
gar. No adulto, a ginasta 
Nicole da Anunciação fi-
cou na segunda posição.
A técnica Renata Lekich 
falou sobre os bons resul-
tados do grupo. “Nossas 
ginastas estão ascenden-
do, tornando-se referência 
e representando Ubatuba 
com importantes conquis-
tas e podiuns memoráveis. 
A ginástica artística, por 
ser uma modalidade de 
muita exigência técnica, 
possibilita à criança o de-
senvolvimento das capa-
cidades físicas, cognitivas 
e emocionais. A ginasta 
Rebeca Andrade, campeã 
Olímpica, é a evidência 
de que o investimento tem 
retorno e Ubatuba já reve-
lou muitas ginastas, algu-
mas inclusive atuam como 
técnica atualmente. Meu 

verdadeiro ideal como 
educadora é oferecer no-
vas possibilidades, hori-
zontes, 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 Jan-
dira. O Instituto Virada 
Radical conta com o apoio 
da Prefeitura de Ubatuba, 
que cedeu o espaço neces-
sário para o treinamento 
das ginastas. Inauguração 
do Centro de Treinamento
Neste sábado, dia 4, a par-
tir das 14h, será inaugura-
do com o apoio da Prefei-
tura de Ubatuba, o Centro 
de Treinamento de Ginás-
tica Artística do Instituto 
Virada Radical, localizado 
na Rua Madame Janina, nº 
28 – no Perequê-Açú (an-
tigo espaço da Comtur). A 
inauguração será abrilhan-
tada com a realização da 1ª 
Copa Ubatuba de Ginásti-
ca Artística.

O Instituto Virada Radi-
cal, que treina uma equi-
pe de ginástica artística 
de Ubatuba, foi destaque 
no último sábado, 27, da 
Copa Jandira de Ginásti-
ca Artística com a atleta 
Beatriz Sofiatti sagrando-
-se campeã do individual 
geral na categoria juvenil. 
Outras ginastas da equipe 
também conquistaram ex-
pressivas colocações. 
A competição premiou 
as melhores ginastas no 
salto sobre a mesa, para-
lelas 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 So-
fiatti com o primeiro lugar, 
Ubatuba conquistou ainda 
a terceira posição com Ka-
thleen Laviny Custódio, 
o quarto lugar com Bruna 
Marco e a quinta posição 
com Taynara Santos e Ju-

Prefeitura de Taubaté divulga programação e 
organização dos 376 anos da cidade

até 24 horas antes do in-
gresso no evento.
Para os não elegíveis para 
vacinação, é necessário 
apresentar resultado nega-
tivo de teste para covid-19 
do tipo PCR, realizado até 
48 horas ou do tipo antíge-
no, realizado até 24 horas 
antes do ingresso no even-
to.
Na entrada haverá aferição 
da tempetaruta e durante 
todo evento é obrigatório 
o uso de máscaras de pro-
teção facial.
SEGURANÇA – A segu-
rança do evento acontece 
através da Guarda Civil 
Municipal, empresa de 
segurança privada contra-
tada pela prefeitura e uma 
câmera móvel de monito-
ramento posicionada pró-
ximo aos shows. A polícia 
militar também dará apoio 
ao evento.
Na entrada acontecerá re-
vista, para segurança do 
público e trabalhadores do 
evento. Não será permiti-
da a entrada de copos de 
vidro, garrafas e recipien-
tes de vidro, latas, guar-
da-chuvas, capacetes, ou 
qualquer objeto que ofere-
ça risco.
É importante salientar 
que não haverá serviço de 
guarda-volumes no even-
to.
MOBILIDADE URBA-
NA – A Avenida Benedito 
Elias de Souza será inter-
ditada no sentido Centro, e 
no trecho será liberado es-

tacionamento ao público.
O transporte público terá 
um reforço nos dias e ho-
rários dos shows, com a 
linha 13 – Quiririm, Santa 
Tereza / Gurilândia.
AMBULANTES – Na 
área interna do parque te-
rão mais de 40 ambulantes 
para venda de comidas e 
bebidas variadas. Fiscais 
de posturas estarão duran-
te o evento para coibir am-
bulantes ilegais.
NATAL SOLIDÁRIO – A 
campanha do Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Taubaté (Fussta) “Natal 
Solidário do Fundo So-
cial de Solidariedade: Doe 
brinquedos e ganhe sor-
risos” acontece também 
na festa do aniversário de 
Taubaté.
Interessados em colabo-
rar, podem levar a doação 
brinquedos novos, que 
serão recolhidos na entra-
da do Sedes. A iniciativa 
pretende beneficiar cerca 
de 1200 crianças da zona 
rural da cidade.
Os shows em comemo-
ração aos 376 anos de 
Taubaté acontecem com 
apoio do Ministério do 
Turismo, através do pro-
grama “Apoio a Eventos 
Geradores de Fluxo Turís-
tico”, por meio de convê-
nio celebrado entre Prefei-
tura e Governo Federal. Os 
recursos deste convênio 
foram destinados exclusi-
vamente para a realização 
deste evento.

A prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Cultura, divulga a progra-
mação dos shows em co-
memoração 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 gratui-
ta.
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 públi-
co ao evento acontece pelo 
portão da Avenida Benedi-
to Elias de Souza (portão 
de avenida de baixo).
O parque do Sedes estará 
fechado para uso do pú-
blico em outros horários. 
O estacionamento dentro 
do parque será permitido 
somente aos veículos ofi-
ciais, utilitários envolvi-
dos no evento e imprensa.
PROTOCOLOS DE SAÚ-
DE – Na entrada do evento 
será exigida comprovação 
de esquema vacinal com-
pleto (duas doses ou dose 
única), ou pelo menos 
uma dose da vacina com 
apresentação de resulta-
do negativo de teste para 
Covid-19 do tipo PCR re-
alizado até 48 horas ou do 
tipo antígeno, realizado 

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 & REPRESENTA-
CAO 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 assi-
narem os Contratos no prazo de 05 dias úteis a partir desta publica-
ção.

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE POTIM – 109/2021 – CONTRATADOS: ESKELSEN ARTE-
FATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO BAIRRO MIGUEL VIEI-
RA, 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 COMER-
CIO DE INFORMATICA LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA 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 SJ-
CAMPOS EIRELI – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEN-
TRO POLIESPORTIVO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES 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.

ticas, de meio ambiente e 
desenvolvimento susten-
tável, além de empreendi-
mentos no ramo alimentí-
cio e etc.
Apesar de nome seme-
lhante, o projeto não tem 
relação com o Caminho da 
Fé, mas veem como poten-
cial a devoção dos municí-
pios 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 demarca-
ção de áreas de utilização 
em conjunto com a Articu-
lação Nacional de Agroe-
cologia (ANA), com o Ins-
tituto 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 possí-
vel explorar as margens do 
rio sem prejudicar o meio 
ambiente.
Palma relata que “a princí-
pio a ideia é interessante. 
O rio pode ser mais um 
meio de desenvolvimento 
turístico, pois além de cor-
tar a cidade, é um elo de 
ligação com os municípios 
vizinhos”, pontua o secre-
tário.
Cabe destacar que no Vale 
do Paraíba, Pindamonhan-
gaba é o quarto município 
em extensão que margeia 
o Rio Paraíba do Sul.

A Secretaria de Patrimô-
nio da União (SPU) reuniu 
na cidade de Aparecida 
nessa segunda-feira, 29, 
municípios que margeiam 
o Rio Paraíba para discu-
tir possibilidades de uti-
lização das margens do 
rio. O projeto “Rota da fé 
e cultura, às margens do 
Rio Paraíba”, apresenta-
do pelo representante da 
SPU, Sidney Nery, contou 
com a presença do secre-
tário de Cultura e Turismo 
de Pindamonhangaba, Al-
cemir 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-

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

Ubatuba


