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Teatro Metrópole  
de Taubatérealiza 

reunião aberta 
sobre a agenda 

de 2023

A Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa 
de Taubaté realiza no 
dia 08 de novembro, 
terça-feira, um encon-
tro com os interessa-
dos em reservar datas 
para o ano de 2023 no 
Teatro Metrópole. A 
reunião será às 14h, no 

próprio Teatro.
Podem participar deste 
encontro produtores, 
academias, escolas 
particulares e munici-
pais, entre outros inte-
ressados que tenham 
solicitações para uso 
do espaço destinado a 
apresentações artísti-

cas.
Para mais informações, 
os interessados devem 
ligar para (12) 3624 
-8695 ou encaminhar 
um e-mail para teatro-
metropole@taubate.sp.
gov.br. O Teatro fica na 
Rua Duque de Caxias, 
312, Centro.

Apresentações do 16º Festival 
de Poemas de 

Pindamonhangaba acontecem 
dias 4 e 5 de novembro

O 16º Festipoema - Festival 
de Poemas de Pindamo-
nhangaba acontece nos dias 
4 e 5 de novembro, no Tea-
tro Galpão. 
Os poemas já foram sele-
cionados. 
No dia 4 acontece a apre-
sentação dos poemas e no 
dia 5 apresentação e pre-
miação das categorias Po-
ema, Interpretação e Vídeo.
O Festipoema é uma par-
ceria entre a Secretaria de 
Cultura e Turismo de Pin-

damonhangaba e a Acade-
mia Pindamonhangabense 
de Letras e foi criado em 
2007 para estimular a cria-
ção artístico-literária, valo-
rizar e divulgar a obra, criar 
espaço para a divulgação 
dos trabalhos e proporcio-
nar a população uma re-
lação mais estreita com a 
poesia.
Os premiados receberão:
CATEGORIA ADULTO
1º, 2º e 3º lugar - 
Troféu Baltazar de Godoy 

Moreira
CATEGORIA JUVENIL
1º, 2º e 3º lugar - Troféu Juó 
Bananéri
CATEGORIA INFANTIL
1º, 2º e 3º lugar - 
Troféu Bertha Celeste 
Homem de Mello
CATEGORIA INTERPRE-
TAÇÃO CÊNICA
1º, 2º e 3º lugar - Troféu Au-
gusto César Ribeiro
CATEGORIA VÍDEO
1º, 2º e 3º lugar – Troféu 
Amácio Mazzaropi
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EXPEDIENTE

01-02 de novembro 2022 

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022 – Re-
gistro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Escritório e Escolar 
– A Prefeitura Municipal de Potim informa a reabertura da sessão em 03/11/2022 às 
14h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - li-
citações”. Potim, 31 de outubro de 2022. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 – Registro de Pre-
ços para Aquisição Futura e Parcelada de Gêneros Alimentícios – A Prefeitura Municipal de Potim 
informa a reabertura da sessão, para demais informações e prosseguimentos, em 03/11/2022 às 
10h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. 
Potim, 31 de outubro de 2022. Evelin F. S. Santos – Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO 
 
A Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato faz saber que tendo em vista a conclusão dos trabalhos de 
realização do Concurso Público nº 02/2022 e não havendo pendências quanto a recursos depois de 
decorridos os prazos legais, referente aos empregos: 
- Agente Educador 
- Assistente de Serviços de Saúde 
- Coordenador de Meio Ambiente 
- Coordenador do CRAS 
- Coordenador de Tributos 
- Dentista – 40 h 
- Fonoaudiólogo 
- Médico Veterinário – 40h 
- Merendeira 
- Motorista 
- Operador de Máquinas Agrícolas 
- Pedreiro 
- Professor de Educação Básica I – 30 h 
- Psicólogo 
- Técnico em Agropecuária 
- Técnico Contábil Júnior 
- Técnico de Enfermagem 
 
RESOLVE RATIFICAR E HOMOLOGAR o Resultado final do Concurso Público para o provimento dos 
empregos acima mencionados, em conformidade com os editais publicados especialmente a 
Classificação Final das Provas Objetivas dos candidatos e para os empregos com Prova Prática. 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
edital, que fica à disposição pela internet nos endereços www.omni.com.br e 
www.monteirolobato.sp.gov.br, bem como poderá ser divulgado em outros meios de comunicação 
visando atender ao restrito interesse público. 
Monteiro Lobato, 31 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO 
 Prefeito Municipal 
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Caçapava realiza programação 
especial para o mês do 

Novembro Azul

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, promove, a partir 
da próxima semana, o No-
vembro Azul, mês dedicado 
à conscientização sobre o 
câncer de próstata. A meta 
da campanha é divulgar in-
formações sobre a doença 
ressaltando a importância 
da prevenção e do auto-
cuidado e proporcionar um 
maior acesso aos serviços 
de diagnóstico e tratamen-
to, contribuindo para a re-
dução da mortalidade.
A campanha acontece nas 
unidades de atenção básica 
do município. As primeiras 
ações a serem realizadas se-
rão no dia 1º, nas ESFs (Es-
tratégia Saúde da Família) 
de Santa Luzia, Caçapava 
Velha, Nova Caçapava, Pie-
dade, Vila Antônio Augus-
to, Vila Menino Jesus e Vila 
Prudente. 
Em todas as ESFs haverá a 
solicitação de exame PSA 
(Antígeno Prostático Es-
pecífico) e orientação aos 
homens sobre prevenção e 
cuidados. A programação 
completa é a seguinte:
UNIDADE DE SAÚDE
DATA
HORÁRIO
AÇÕES
ESF SANTA LUZIA
01/11/22
Livre demanda
Solicitação de exame PSA e 
orientações.
ESF CAÇAPAVA VELHA
Mês todo
Livre demanda
Solicitação de exame PSA e 

orientações.
ESF NOVA CAÇAPAVA
Mês todo
Livre demanda
Solicitação de exame PSA e 
orientações.
ESF PIEDADE
Mês todo
Livre demanda
Solicitação de exame PSA e 
orientações.
ESF VILA ANTONIO AU-
GUSTO
Mês todo
Livre demanda
Solicitação de exame PSA e 
orientações.
ESF VILA MENINO JE-
SUS
Mês todo
Livre demanda
Solicitação de exame PSA e 
orientações.
ESF VILA PRUDENTE
Mês todo
Livre demanda
Solicitação de exame PSA e 
orientações.
UBS CENTRO
10/11/22
Livre demanda
Solicitação de exame PSA e 
orientações.
ESF ELDORADO
10/11/22
09h
Palestra, solicitação de exa-
me PSA e orientações.
ESF JARDIM CAÇAPAVA
10/11/22
14h30min
Palestra, solicitação de exa-
me PSA e orientações.
ESF VILA SANTOS
10/11/22
08h
Palestra, solicitação de exa-

me PSA e orientações.
ESF PINUS DO IRIGUAS-
SU
14/11/22
Livre demanda
Solicitação de exame PSA e 
orientações.
UBS ESPERANÇA
17/11/22
08h30min
Palestra, solicitação de exa-
me PSA e orientações.
ESF JARDIM RAFAEL
17/11/22
Livre demanda
Solicitação de exame PSA e 
orientações.
ESF VILA PARAISO
17/11/22
14h
Palestra, solicitação de exa-
me PSA e orientações.
ESF SANTA ISABEL
18/11/22
09h
Palestra, solicitação de exa-
me PSA e orientações.
ESF TATAUBA
18/11/22
13h30min
Palestra, solicitação de exa-
me PSA e orientações.
ESF VERA CRUZ
21/11/22
Livre demanda
Solicitação de exame PSA e 
orientações.
ESF MARIA ELMIRA
23/11/22
14h
Palestra, solicitação de exa-
me PSA e orientações.
ESF JARDIM SÃO JOSÉ
25/11/22
Livre demanda
Solicitação de exame PSA e 
orientações.

Copa Brasil de Vela 
reúne velejadores 

nacionais e 
internacionais de 

várias gerações em 
Ilhabela

A Escola Municipal de Vela 
de Ilhabela “Lars Grael” re-
cebeu entre os dias 26 e 29 
de outubro, a 10ª Copa Bra-
sil de Vela 2022. O evento 
reuniu mais de 140 veleja-
dores, nacionais e interna-
cionais, inclusive da Grécia 
e Suíça nas classes Optimist 
(introdução à modalidade), 
até as categorias olímpicas.
“A Copa Brasil de Vela re-
força nosso título de Capital 
Nacional da Vela. Parabéns 
a todos os velejadores que 
participaram da competição 
e mostraram toda a técnica 
e habilidade em nosso ca-
nal. Ilhabela está sempre 
de portas abertas para todos 
os velejadores”, destacou o 
Prefeito de Ilhabela, Toni-
nho Colucci.
Representando a Escola 
Municipal de Vela de Ilha-
bela, destaque para as vele-
jadoras Malena Pisccinelli e 
Iker Colen (EVI), campeãs 
pela classe Tempo;
Matias Sales e André Reis, 
campeões na classe Dingue; 
Matheus Bombini, cam-
peão pela classe Optimist 
Estreantes e Felipe Fridri-
ch, campeão na Optimist 
Veteranos.
Pela classe 420, o título 
também ficou para Ilhabe-
la, com a dupla Alex Kuhl 
e Gustavo Henrique (Yacht 
Club de Ilhabela). Na classe 
Kite Tubular Masculino, o 
grande campeão foi o ilha-
belense Rafael Tafuri e na 
IQFoil Feminino, vitória da 
velejadora Giovanna Prada, 
representante a BL3 Escola 
de Iatismo de Ilhabela.
Um dos destaques do even-
to foi a presença do veleja-
dor Mateus Isaac, campeão 
na classe IQFoil. Sete ve-
zes campeão Brasileiro de 
windsurfe e dono de seis 
títulos da World Tour, Is-

sac mais uma vez mostrou 
todo seu talento nas águas 
de Ilhabela, praticamente o 
quintal da casa do veleja-
dor, que realiza seus treina-
mentos na cidade.
Medalhistas olímpicos 
como Torben Grael e Bruno 
Prada prestigiaram os vele-
jadores durante a Copa Bra-
sil de Vela. Os velejadores 
e toda a comissão técnica 
da CBVela puderam ver de 
perto a evolução dos me-
ninos e meninas, futuro da 
modalidade.
“É um prazer enorme ver 
tanta gente participando 
de um evento que é muito 
importante para o futuro da 
vela. Então, é muito bom 
chegar aqui, encontrar esse 
entusiasmo, essa quantida-
de de velejadores, princi-
palmente, jovens, que serão 
no futuro próximo nossos 
representantes, quem sabe, 
nos Jogos Olímpicos. Para-
béns a todos pelo evento, à 
CBVela, a todo mundo que 
trabalhou na organização”, 
disse Torben Grael, líder 
dos treinadores da CBVela.
A Copa Brasil de Vela tam-
bém foi importante para a 
nova geração da vela ga-
nhar mais tempo de regata 
em competições de alto ní-
vel. O evento, que chegou 
à sua décima edição, foi 
válido também como Copa 
Brasil de Vela Jovem com 
as classes do Mundial da 
Juventude de 2022, Campe-
onato Brasileiro Interclubes 
de Optimist e Sudeste da 
Classe Finn de 2022.
Novas classes olímpicas em 
Ilhabela
Novas classes olímpicas, 
como a Fórmula Kite e o 
IQFoil (prancha) também 
estiveram no calendário 
de regatas da Copa Brasil 
de Vela. E os melhores do 

ranking do Brasil partici-
param do campeonato em 
Ilhabela.
Na IQFoil, os destaques fo-
ram os atletas de Ilhabela, 
Mateus Isaac e Giovanna 
Prada, vencedores em seus 
gêneros. A raia foi única 
para todos as pranchas na 
ilha. Os dois citados são 
treinados por Bruno Prada, 
medalhista olímpico em Pe-
quim 2008 e Londres 2012.
Compensação Ambiental
A Copa Brasil de Vela foi 
realizada com a certificação 
de evento neutro de carbo-
no, do Instituto Brasilei-
ro de Defesa da Natureza 
– IBDN.  As emissões de 
gases do efeito estufa, ge-
radas pelo combustível das 
embarcações de apoio às 
regatas, serão compensadas 
com o plantio de árvores na-
tivas da Mata Atlântica em 
área de restauro florestal do 
Parque Ecológico do Tietê 
em São Paulo. O prefeito 
Toninho Colucci realizou a 
entrega de quatro mudas de 
pau brasil, fornecidas pelo 
Viveiro Municipal Aroeira, 
para a Confederação Brasi-
leira de Vela durante a aber-
tura oficial do evento.
Na ocasião, a Marinha do 
Brasil também foi home-
nageada, pelos 200 anos 
da Esquadra Brasileira. O 
Capitão de Fragata, André 
Luiz Abreu Castelo Soares, 
recebeu a réplica da placa 
que marca o reconhecimen-
to do papel histórico do po-
der naval para a conquista 
da Independência do Brasil 
das mãos do prefeito Toni-
nho Colucci.
A 10ª Copa Brasil de Vela 
foi organizada pela Confe-
deração Brasileiro de Vela 
com apoio do Comitê Bra-
sileiro de Clubes e da Pre-
feitura de Ilhabela.
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Novembro já esta chegando, e 
com ele a VI edição do festival 

da Consciência Negra de 
Tremembé

Culinárias | Música | Ofici-
nas | Vivências | Arte
Mais do que uma celebra-
ção, um festival para des-
pertar a consciência e a re-
flexão.Participe!
 20 DE NOVEMBRO (DO-
MINGO)
 A PARTIR DAS 09H
CASA DA CULTURA DE 
TREMEMBÉ (Rua Wilson 

Solano da Cunha, nº 60, 
Centro)
ATRAÇÕES:
 MESTRE LUMUMBA
 ORQUESTRA DO ERÊ
MESTRE QUINTINO 
BENTO
JOÃO NASCIMENTO - 
PROJETO AGEUM
 GRUPO CONGADEIRAS 
E TRADICIONAIS 

 BANDA TRIBUKAYA
MAIS INFORMAÇÕES:
 (12) 99228-9953
REALIZAÇÃO:
Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Estado 
de São Paulo 
Casa de Cultura Professor 
Quintino Bento Jr.
APOIO: Prefeitura de Tre-
membé

Outubro Rosa fecha o mês 
com 361 mamografias 

realizadas
A Campanha Outubro Rosa 
encerrou o mês com um sal-
do positivo de 361 exames 
de mamografia realizados. 
Nos dias 27 e 28 de outu-
bro, foram realizados 122 
exames, todos encaminha-
dos pelas unidades de saúde 
durante o período da ação. 
Além desses, 129 foram 
realizados durante o mês, 
no AME de São José dos 
Campos, e 110 foram feitos 

dentro da agenda fixa do 
postão. 
O número de faltosos tam-
bém foi considerável. 
Somando os agendados 
para o mutirão e as cotas 
disponibilizadas para a re-
alização do exame fora do 
Município, faltaram 59 pes-
soas. 
 As faltas não justificadas 
atrapalham os serviços da 
saúde porque aumentam 

o tempo de espera para os 
exames e procedimentos.
Mesmo com o término 
da campanha, as mulhe-
res que necessitam e ainda 
queiram realizar os exames 
podem procurar o postinho 
de referência e solicitar a 
mamografia, que será en-
caminhada para a próxima 
data disponível dentro de 
um cronograma de atendi-
mento.

Rede de saúde de Taubaté atua nas escolas
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté promove ações de 
Saúde e atua nas unidades 
escolares da Rede Muni-
cipal de Ensino. As áreas 
oftalmológica e auditiva 
estão ofertando serviços 
de prevenção e acompa-
nhamento às crianças e 
jovens.
Na área de oftalmologia 

o atendimento da Saúde 
compreende 37 unidades 
de Educação Infantil e 34 
escolas de Ensino Funda-
mental. 
Dos 25.400 alunos, que 
realizaram a triagem, com 
base na tabela Snellen, cer-
ca de 10% apresentaram 
algum problema visual e 
após a detecção da altera-

ção foram encaminhados 
para acompanhamento 
com o oftalmologista na 
Clínica de Especialidades 
da Prefeitura ou para o 
AME.
O objetivo para 2023 é a 
ampliação deste serviço, 
para que todas as unidades 
escolares de Ensino Fun-
damental sejam atendidas.

Em relação aos exames 
auditivos, a Secretaria de 
Saúde em parceria com o 
NAPE (Núcleo de Apoio 
Pedagógico), da Secretaria 
de Educação, realiza um 
trabalho para detecção pre-
coce de crianças que pos-
sam apresentar problemas 
fonoaudiológicos.
Assim todas as crianças 

do Ensino Infantil/ Fun-
damental que apresentam 
qualquer alteração no 
comportamento auditivo 
ou problemas relaciona-
dos à comunicação como 
trocas na fala, gagueira e 
distúrbio de aprendizagem 
são encaminhadas ao CE-
DIC (Centro de Distúrbios 
da Comunicação) para 

triagem fonoaudiológica 
e realização de exames 
auditivo,s com prévia 
consulta com otorriono-
laringologista. A equipe 
da Assessoria Escolar do 
NAPE mantém contato 
constante com a equipe 
do CEDIC, com reuniões 
semanais para discussão 
dos casos.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a Dispensa de 
Licitação Nº 279/2022 para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Realização 
de Exames Laboratoriais III, pelo valor total de R$ 122.605,32 (cento e vinte e dois mil, seiscentos 
e cinco reais e trinta e dois centavos), a empresa UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO, CNPJ Nº 47.565.155/0006-43, nos termos do Artigo 24, Inciso IV, da Lei 
Nº 8.666/93. Potim, 01 de novembro de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim/SP torna público que a licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 058/2022, realizada no dia 31/10/2022, às 09h00min, que 
objetiva a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Utilização do CAPS Conforme Proposta 
Nº 13770.915000/1200-04, foi declarada DESERTA. Maurino P. S. Junior - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 059/2022. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura 
e Parcelada de Equipamentos de Proteção Individual. Data para recebimento de proposta: das 
08h00min do dia 02/11/2022, até às 08h00min do dia 16/11/2022; data da abertura de propostas: 
das 08h00min às 09h00min do dia 16/11/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do 
dia 16/11/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores 
informações através do telefone (12) 3112-9200.


