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Pinda promove 
conscientização 

sobre Dia Internacional 
da Pessoa com 

Deficiência

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai promover 
uma ação comemorativa ao 
Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência, no sábado 
(3), das 9 às 12 horas, na 
Praça Monsenhor Marcon-
des.
A ação é organizada pela 
Prefeitura, por meio das 
secretarias de Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos, 
de Saúde e de Assistência 
Social, juntamente com 
seus parceiros Conselho da 

Pessoa Com Deficiência, 
Mães de Azul, Associação 
dos Surdos, Ordem dos Ad-
vogados do Brasil e Senac.
A diretora do Departamento 
da Pessoa com Deficiência, 
Leticia Souza, disse que a 
iniciativa vai orientar a po-
pulação sobre o direito das 
pessoas com deficiência 
e combater o preconcei-
to. “Queremos promover 
orientações à população, 
evidenciando as necessida-
des das pessoas com defici-

ência e apresentando rein-
vindicações pelos direitos 
iguais, além de conscienti-
zação sobre a luta dos defi-
cientes para conquistar seu 
lugar na sociedade”.
Segundo ela, haverá ainda 
outros serviços à popula-
ção, como testes de glice-
mia e avaliações de Índice 
de Massa Corpórea, afe-
rição de pressão arterial, 
quick massage, bem como 
orientações jurídicas com 
equipe da OAB.

Taubaté registra 
saldo positivo da 

geração de 
empregos pelo nono 

mês consecutivo

O Novo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (CAGED) informou 
que Taubaté registrou saldo 
positivo na geração de em-
pregos pelo nono mês con-
secutivo. 
Em outubro, período pes-
quisado no balanço divul-
gado na última quarta-feira 

(30), o município registrou 
um saldo positivo de 293 
vagas de emprego, com um 
total de 3.157 admissões. 
Em outubro, serviços foi o 
setor com maior admissões, 
abrindo 1.756 novos postos 
de trabalho, seguido por 
comércio com 782 vagas, 
construção com 296, indus-

tria com 290 e agropecuá-
ria com 33 admissões. Vale 
ressaltar que desde janeiro 
deste ano, a cidade já abriu 
27.074 novos postos de tra-
balho. Em 2022, o setor de 
serviço é o que mais admi-
tiu, registrando 23.422 no-
vas vagas.
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SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
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Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa MICHELI DA SILVA
AGUIAR 26145599898 pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.839.849/0001-
70, objeto do contrato nº 115/2022, contratação do show "MICHELI AGUIAR E
BANDA" para uma apresentação durante as comemorações do réveillon 2023 São Luiz
do Paraitinga, pelo valor R$ 13.000,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 01 de dezembro de 2022.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Teatro Municipal divulga agenda de espetáculos do 
mês de dezembro

O Teatro Municipal Pedro 
Paulo Teixeira Pinto terá 
uma programação extensa 
no mês de dezembro, com 
apresentações de diversas 
academias de dança da ci-
dade, entre elas a Oficina 
de Dança da Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatuba 
– Fundart – que apresenta-
rá o famoso espetáculo “O 
Quebra-Nozes” nos dias 17 
e 18 deste mês.

As atrações culturais con-
tam com opções voltadas 
para o público de todas as 
idades. Fique atento à agen-
da completa do teatro e não 
deixe de garantir o seu in-
gresso para as apresenta-
ções. O Teatro Municipal 
fica na Praça Exaltação da 
Santa Cruz, 22 – Centro de 
Ubatuba.
Confira abaixo a programa-
ção do mês de dezembro:

De 3 a 6: A última Pétala 
(Experimental de Dança), 
às 19h30
Dias 7 e 8: Detonando – um 
passo de cada vez, às 20h
Dias 9, 10 e 11: Soul En-
canto, dia 9 às 20h, dia 10 
às 19h e dia 11 às 18h
Dias 13 e 14: Kumandra (Jê 
Academia), às 19h30
Dias 17 e 18: O Quebra-
-Nozes (Oficina de Dança 
da Fundart), às 20h
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Ginásio 
Municipal de 
Esportes de 
Caçapava 

recebe torneio 
interno de 

basquete neste 
sábado

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Esporte e Entretenimento, 
promove neste sábado (3), 
das 8h às 13h, Torneio In-
terno de Basquete 3 X 3 no 
Ginásio Municipal de Es-
portes. A ação envolve as 
escolinhas de basquete do 
Projeto Bem + Esporte.

A competição contará com 
a participação de seis equi-
pes Sub-16 e seis equipes 
Sub-21. O evento tem por 
objetivo fazer a avaliação 
dos alunos para futuras 
equipes de competição re-
presentando a Secretaria de 
Esporte.
O Projeto Bem + Esporte é 

uma realização da Prefeitu-
ra de Caçapava, por meio 
da Secretaria de Esporte e 
Entretenimento, com o ob-
jetivo oferecer atividades 
gratuitas esportivas gratui-
tas para população em di-
versos espaços da cidade.
Mais informações: Tel. (12) 
3652-9241

Alunos de 
capoeira do 

projeto Bem + 
Esporte 

participam de 
batizado e troca 

de corda no 
próximo dia 10

No dia 10 de dezembro, das 
8h às 13h, será realizado no 
Ginásio Municipal de Es-
porte um batizado de troca 
de cordas com a participa-
ção de 60 alunos da escoli-
nha de capoeira do Projeto 
Bem + Esporte. A Ação é 
promovida pela Prefeitura 

de Caçapava, por meio da 
Secretaria de Esporte e En-
tretenimento. A cerimônia 
contará com a presença dos 
alunos e familiares, além de 
professores e mestres con-
vidados do Vale do Paraíba. 
São esperadas cerca de 180 
pessoas no evento.As ativi-

dades de capoeira do Bem 
+ Esporte são gratuitas e 
ocorrem no Parque Ecoló-
gico da Moçota e no Giná-
sio Municipal de Esportes.
Mais informações na Se-
cretaria de Esporte e Entre-
tenimento. Tel. (12) 3652-
9241.
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A programação de natal de 
Tremembé começa nesta 

sexta-feira, 02/dez E a 
chegada do papai noel 
está confirmada para a 

próxima semana, dia 10/
dezembro, sábado, às 19h

Confira algumas das atra-
ções para o Natal Iluminado 
de Tremembé:
Dia 02/dez, sexta-feira:
 20h00 – Rock of All Deca-
des
Dia 03/dez, sábado:
20h00 – Quarteto QUA-
DRIPHONIX
Dia 04/dez, domingo:
20h00 – Teddy Berrante
Dia 09/dez, sexta-feira:
19h30 – Coral Escola Ba-
rukids

20h30 – Orquestra Filarmô-
nica ASAFE
Dia 10/dez, sábado:
19h – CHEGADA DO PA-
PAI NOEL NA PRAÇA DA 
ESTAÇÃO 
Dia 11/dez, domingo:
20h – Show com Adriana 
Farias*
Dia 15/dez, quinta-feira:
20h – Apresentação do Pro-
jeto Cultura em Ação
Dia 17/dez, sábado:
19h – Peça Teatral da Cia. 

Lipe de Teatro
20h – Coral da Terceira Ida-
de do Centro de Convivên-
cia do Idoso de Tremembé
Dia 18/dez, domingo:
20h – Show especial de Na-
tal com a Trupe Café com 
Canela*
Dia 23/dez, sexta-feira:
21h – Show com Rafinha*
Dia 30/dez, sexta-feira:
21h – Show com a Orques-
tra Paulistana de Viola Cai-
pira*

Prefeitura de 
Caçapava 
convoca 

ambulantes para 
a renovação das 

inscrições 
municipais

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Finanças, está convocando 
todos os ambulantes em 
pleno exercício de suas ati-
vidades para fazerem a re-
novação de suas inscrições 
municipais, de acordo com 
o Art. 6º da Lei 5978/2022. 

O prazo máximo para a re-
novação é até o dia 20 de 
janeiro de 2023.Após essa 
data, as inscrições que não 
forem renovadas serão can-
celadas pela Administração 
Pública. Caso a fiscalização 
verifique que o ambulante 
está trabalhando com a ins-

crição cancelada, este esta-
rá sujeito a receber multa 
administrativa e sua merca-
doria poderá ser recolhida.
Os documentos necessários 
e as orientações de como 
fazer a renovação de ambu-
lante está no site da Prefei-
tura 


