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Confira a programação do Desfile de 07 
de Setembro em Tremembé

Hasteamento da ban-
deira e execução dos 
hinos:*
Horário: 8h30min.
Local: Avenida Tancre-
do Neves (em frente a 
montagem do Palco)
 *Desfile:*
 Concentração: 8h30
Previsão de início: 9h
Local de início: Ave-
nida Tancredo Neves 
(início um pouco de-
pois da rotatória)
Sequência do desfile:
Projeto Cultura em 
ação – Fanfarra de alu-
nos da Flor do Campo
Centro de Convivência 
do Idoso
CEEP
Vésper
Escolas de Educação 
Infantil da Rede Muni-
cipal de Tremembé

•Creche Municipal Eli-
za Rossi Lima – ônibus
•EMEI Sr. Paulo Casa-
grande 
•EMEI Anna Monteiro 
Pereira
•EMEI Professora Ma-
ria Pia Iori
•EMEI Professora Nair 
de Mattos Queiroz 
•Centro Educacional I
Escolas de Ensino Fun-
damental da Rede Mu-
nicipal de Tremembé 
•EMEIEF Anna Quei-
roz de Almeida e Silva
•EMEF Nicolau Couto 
Ruiz
•EMEF Professor Er-
nani Giannico
•EMEF Professora 
Maria Amélia do Pa-
trocínio
•EMEF Professor Je-
rônymo de Souza Filho

•EMEF Professora 
Amália Garcia Ribeiro 
Patto
•Centro Educacional II
•EMEF Comendador 
Teixeira Pombo
•EMEF João Crozariol
•EMEF José Inocêncio 
Monteiro
•EMEF Professora 
Emília de Moura Mar-
condes
•EMEF Professora 
Maria Dulce David de 
Paiva
Secretaria de Esportes
Escoteiros 
Desbravadores
Escolinha de futebol 
do Grêmio
Projeto Cultura em 
ação
BAMUTRE
Realização: @prefeitu-
radetremembe

Taubaté celebra bicentenário 
da Independência com 
Desfile Cívico de 7 de 

Setembro
Em 7 de setembro de 2022 
o Brasil comemora o bicen-
tenário da independência, e 
para comemorar esta data, 
haverá desfile cívico em 
Taubaté. O evento aconte-
cerá quarta-feira, 7, na Ave-
nida Walther Thaumaturgo 
(Avenida do Povo). Após 
o hasteamento das bandei-
ras e passagem em revista à 
tropa marcada para às 7h30, 
terá início o desfile militar.
A cerimônia está sendo or-
ganizada pela Secretaria 
de Educação, Secretaria de 
Esportes, Lazer e Qualida-
de de Vida e Secretaria de 
Cultura e Economia Cria-
tiva de Taubaté, com apoio 
de outras secretarias.
A data que marca os 200 
anos do país independente 
será festejada por cerca de 
1.163 alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino. Além de 
apresentações da FAMU-
TA, Banda Municipal de 
Quiririm (Bamuq), Banda 
Projeto Músico do Futuro 
(Bamuf), e as fanfarras do 
Madre Cecília, Sônia Ma-
ria, Marlene Miranda, Ave-
dis, Dr. Quirino, São Gon-
çalo (Cívico-Militar).
Participam também a Força 
Expedicionária Brasilei-
ra, CAVEX – Comando de 
Aviação do Exército, Cen-
tro de Instrução de Aviação 
do Exército, 1º batalhão 
de Aviação do Exército, 2º 
Batalhão de A. do Exérci-
to – Cap. Casemiro Mon-
tenegro Filho, Batalhão de 

Manutenção e Suprimento 
de Aviação do Exército, 
Base de Aviação de Tauba-
té, 9 – Companhia de Co-
municações de Aviação do 
Exército, 5º Batalhão da 
Polícia Militar, Polícia Am-
biental, Corpo de Bombei-
ros Militar, D.E.R., Defesa 
Civil, Guarda Municipal, 
Trânsito, Grupo de Esco-
teiros, SENAI, Escola Fêgo 
Camargo, Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social, Secretaria de Meio 
Ambiente e Bem – Estar 
animal, Secretaria de Es-
portes, Lazer e Qualidade 
de Vida, Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa, 
EAFI PARADESPORTI-
VO, CAAT – Carros Anti-
gos, Cruz de Ferro – Mo-
toclube, Cruz de Asas de 
Prata – Motoclube.
TRÂNSITO
Para garantir a fluidez e 
segurança no trânsito, a 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana traçou o plano de 
interdições e rotas alterna-
tivas no trânsito durante o 
evento. Para o desfile cívi-
co no dia 7 de setembro, a 
Avenida do Povo e as vias 
de acesso da região serão 
bloqueadas às 5h, permitin-
do somente o trânsito local.
Confira as ruas que serão 
totalmente interditadas: Av 
John Kennedy x Av Walter 
Taumaturgo (área da dis-
persão). Av Walter Tauma-
turgo x rua Benedito Cursi-
no Santos (pronto socorro) 

interdição total, acesso so-
mente pela Av. Tiradentes. 
Rua Paraguai x Av Ingla-
terra, Rua Pasqual Scalzoto 
Pastoreli x Rua Guadalaja-
ra, Rua Jocundo Pastoreli, 
Rua Jocundo Pastoreli x 
Rua Pedro Perreli, Rua Dr 
Emílio Winther x Rua Cla-
ro Gomes interdição total, 
desviando os veículos para 
a Rua Claro Gomes até a 
Rua Getúlio Vargas, Rua 
Mal Artur da Costa e Silva 
x Rua do Colégio, Av Wal-
ter Taumaturgo x Rua Getú-
lio Vargas.
Os principais bloqueios se-
rão liberados no término do 
evento e todas as interven-
ções viárias contarão com 
as sinalizações e agentes 
de trânsito para dar apoio 
local.
ÔNIBUS
O transporte público que 
circula pela Avenida Inde-
pendência terá o itinerário 
alterado durante o evento 
de quarta-feira.
Os ônibus que passam pela 
Rua Ubatuba, vão seguir 
pela Av. Emílio Winther, 
Praça Santa Terezinha, Av. 
Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, Avenida Bandei-
rantes e depois retornam 
para a Rua Marechal Arthur 
da Costa e Silva. Os ônibus 
que fazem a linha do Con-
tinental, farão o percurso 
pela Rua Pedro Costa, Pra-
ça Santa Terezinha e Av. 
Juscelino Kubitschek de 
Oliveira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. ABERTURA DE
LICITAÇÃO – RETIFICAÇÃO I. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2022. A
Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, torna público aos interessados que
está aberta licitação na modalidade Concorrência Pública nº 001/2022 para a
CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, DE ÁREA DE
TERRAS COM 3.267,05 M² E RESPECTIVA CONSTRUÇÃO, LOCALIZADA
NESTE MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO/SP, SITO A RODOVIA SP50 –
TRECHO MONTEIRO LOBATO - CAMPOS DO JORDÃO, NO BAIRRO
SUBÚRBIO DE HUMAITÁ (MATRÍCULA Nº 79.233, FICHA 01, NO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP).
A Sessão Pública será realizada às 10:00 horas do dia 26/10/2022, no Paço
Municipal sito à Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, n° 180 - Centro, Monteiro
Lobato/SP, CEP: 12250-000. O Edital completo à disposição dos interessados
no endereço eletrônico: www.monteirolobato.sp.gov.br. Maiores informações
pelo e-mail: licitacao1@monteirolobato.sp.gov.br ou no Paço Municipal.
EDMAR JOSE DE ARAUJO. Prefeito Municipal

é válido por um período 
de 60 meses. 
Os pontos para a insta-
lação das redes abertas 
na área central da cidade 
foram escolhidos devido 
a terem maior circulação 
de pessoas. A contrapar-
tida para a empresa é a 
possibilidade de divulgar 
seus produtos e serviços 
nesses locais em questão.
Já os dois pontos extras 
adquiridos pela Prefeitu-
ra, na Vila Menino Jesus 
e em Caçapava Velha, 
têm como objetivo possi-
bilitar maior inclusão di-
gital das pessoas nessas 
regiões. 
A iniciativa é um dos 
primeiros passos da Ad-
ministração para tornar 
Caçapava uma cidade 
tecnologicamente aces-
sível a todos os públicos, 
possibilitando a parti-
cipação em programas 
como o “Cidades Inteli-

A Prefeitura de Caçapa-
va, em parceria com a 
Vello Fibra, entrega, nes-
ta quarta-feira, feriado do 
Bicentenário da Indepen-
dência, cinco pontos de 
internet gratuita em regi-
ões diferentes.
Três deles foram doa-
dos pela empresa e estão 
instalados nos seguintes 
locais: Praça da Bandei-
ra, Mercado Municipal e 
ponto de ônibus em fren-
te ao Rui Barbosa, e dois 
foram adquiridos pela 
Prefeitura para atender a 
Vila Menino Jesus e Ca-
çapava Velha, ambas as 
redes instaladas nas pra-
ças dos bairros. 
O acordo de doação foi 
realizado por meio do 
Edital de Credencia-
mento para doação de 
Bens Móveis, Serviços 
ou Direitos, nº 001-
SMA/2021, regido pela 
Lei Federal 8.666/2021 e 

gentes”, do Governo do 
Estado. 
Como funciona o sistema
As redes disponibiliza-
das pela Vello terão wi-fi 
público de 100 Mbps de 
Download e 100 Mbps 
de Upload. O valor es-
timado pelo doador é de 
R$53.996,40, por um 
período de 5 anos. A 
empresa se comprome-
te a executar os serviços 
doados bem como se 
compromete à manuten-
ção dos equipamentos 
necessários para seu fun-
cionamento. Os pontos 
adquiridos pela Prefeitu-
ra têm um valor total de 
R$46.768,80. 
A partir do dia 7 de Se-
tembro, todas as cinco 
redes serão liberadas si-
multaneamente para uso 
da população, bastando 
para isso a execução de 
um cadastro prévio para 
acessar o sistema.

Cinco pontos de Internet gratuita serão 
liberados em Caçapava a partir de 7 de 

Setembro

PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a Inexigibilidade Nº 
018/2022 para Inscrição por Ocasião do XVII Seminário de Educação Infantil e Anos Iniciais – “Diálogos de 
Educadores em Defesa das Infâncias, pelo valor total de R$ 16.660,00 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta 
reais), a empresa INSTITUTO APRENDER A SER - PESQUISA E FORMAÇÃO NA ÁREA EDUCACIONAL S/S 
LTDA, CNPJ: 05.216.047/0001-00, nos termos do Artigo 25, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 06 de setembro 
de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 – No dia 05 de setembro de 2022, 
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 046/2022, referente ao objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Marmitex, Conforme Termo 
de Referência e Demais Anexos do Edital, a empresa: MAX JOSEPH GOMES DA COSTA – ME, com valor 
total de R$ 270.000,00. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 – No dia 05 de setembro de 2022, de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SAN-
TOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico Nº 044/2022, 
referente ao objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Prestações de Serviços de Realização de 
Exames Laboratoriais/Análises Clínicas II, à empresa: UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MEDICO, com valor total de R$ 508.040,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro 
de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

tituições da cidade, e 
toda sociedade devem 
trabalhar em parceria, 
buscando a igualdade 
racial e o fim do pre-
conceito. Devemos 
nos unir pela igualda-
de, sem diferenças. Os 
negros devem ter vez 
e voz. Estamos traba-
lhando nesse sentido”.
Ele frisou que a expo-
sição vai para a Fer-
roviária e depois vol-
tará para o saguão da 
Prefeitura. Os quadros 
retratam 12 mulheres 
de Pindamonhangaba, 
uma do Jardim Regina 
e as demais do Cerâmi-
ca. O prefeito Dr. Isael 
Domingues, frisou que 
a maior parte da popu-
lação brasileira é for-
mada por negros e par-
dos. “Da mesma forma 
a maior quantidade de 
pessoas que estão no 
sistema prisional tam-
bém corresponde a 
negros e pardos. Isso 
é lastimável porque a 
origem disso é a ausên-
cia de ações e políticas 
públicas eficientes para 
combater essa questão, 
para valorizar e incluir 
os negros. Nas cidades, 
a maioria da população 
da periferia é negra, 
muitas vezes vivendo 
marginalizados e so-
frendo preconceito”.
Ele completou afir-
mando o compromisso 
que a sociedade deve 
ter para corrigir os sé-
culos de preconceito 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria da Mu-
lher, Família e Direitos 
Humanos, realizou o 
relançamento da expo-
sição fotográfica Faces 
da Resistência, resulta-
do do projeto ‘Mulhe-
res Negras em Foco’, 
dia 2 de setembro (sex-
ta-feira), no auditório 
municipal. A inciativa 
tem apoio do Fundo 
Social de Solidarieda-
de e da Secretaria de 
Cultura e Turismo.
O evento começou com 
uma esquete realizada 
pela artista Márcia de 
Oliveira, uma das 12 
mulheres retratada na 
exposição e proponen-
te do projeto. Márcia 
fez uma apresentação 
sobre a luta da mulher 
negra na sociedade, 
despertando a atenção 
de todos para a luta 
contra o preconceito 
racial. O secretário de 
Cultura e Turismo, Al-
cemir Palma, destacou 
as ações da Prefeitura 
para projetos de inclu-
são e grande luta contra 
o preconceito racial. O 
presidente da Câmara, 
vereador José Carlos 
Gomes – Cal – pediu 
respeito e reflexão da 
sociedade.
De acordo com o Se-
cretário da Mulher, 
Família e Direitos Hu-
manos, João Carlos 
Salgado, “a Prefeitu-
ra, a Câmara, as ins-

e marginalização dos 
negros. “Na escala so-
cial, a mulher negra 
é a última. Os negros 
de uma forma geral, 
mas a mulher negra é 
a maior prejudicada 
em todos os índices so-
ciais. O índice de vio-
lência contra a mulher 
negra é muito elevado. 
Devemos valorizar e 
levantar essa bandeira, 
da consciência huma-
na. Temos que ter uma 
transformação social. 
Uma reflexão sobre 
nossas atitudes. Agir 
para mudar as condi-
ções atuais, transfor-
mando o presente. Não 
há porque existir pre-
conceito racional. Por 
dentro, todo ser huma-
no é igual. É nosso de-
ver mudar a consciên-
cia das pessoas sobre 
o papel do negro, da 
mulher negra, temos 
que ser pioneiros nesta 
questão e levar adiante 
essa bandeira”, decla-
rou o prefeito.
O evento ainda contou 
com a presença da pre-
sidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, 
Claudia Domingues, 
além dos vereadores 
Rogério Ramos, Regi-
ninha, Magrão, Gilson 
Nagrin, Julinho Car, 
e Norbetinho, vários 
secretários munici-
pais, representantes da 
ACIP, Ferroviária, e 
outras instituições da 
cidade.

Pinda lança exposição que retrata luta da mulher negra 
na sociedade

Aviso de Resultado de Julgamento de Recursos - Processo Administrativo Nº 268/2022 – Pregão Eletrônico Nº 
043/2022 – Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Uniforme Escolar, Conforme Ter-
mo de Referência e demais Anexos do Edital. De acordo com despacho da Sra. Prefeita Municipal, Erica Soler 
Santos de Oliveira, fica determinado: o INDEFERIMENTO do recurso interposto pela sociedade empresária 
PONTE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, e, por consequência, manter sua inabilitação; o 
DEFERIMENTO do recurso interposto pela sociedade empresária DIPROHL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 
e, por consequência, utilizando-se do poder de autotutela da Administração Pública, anula-se todos os atos deste 
processo licitatório, desde a análise das propostas para que as mesmas sejam novamente analisadas, dando-
-se seguimento à disputa. Desta forma, fica designado o dia 08/09 às 09h00min, para reabertura da sessão do 
Pregão, convocando-se os licitantes com propostas já cadastradas à nova abertura. Potim, 05 de setembro de 
2022. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.
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Parque Ecológico da Moçota recebe 
piquenique de época nos dias 9 e 10 de 

setembro

O Parque Ecológico da 
Moçota, em Caçapava, 
recebe nos dias 9 e 10 
de setembro, das 10h às 
17h, o evento de época 
“Picnic Good Mor-
ning Miss Austen”, um 
piquenique temático 
inspirado na obra da 
escritora inglesa Jane 
Austen (1775-1817), 
autora de romances fa-
mosos como “Orgulho 
e Preconceito” e “Ra-
zão e Sensibilidade”. A 
entrada é gratuita.
O evento, que tem o 
apoio da Prefeitura de 
Caçapava por meio das 
secretarias de Cultura e 
de Educação, é organi-
zado pela artista Milly-
ta Vergara, chilena re-
sidente em Caçapava, 

admiradora da obra de 
Austen e conhecida 
pela confecção de bo-
necas que reproduzem 
o clima de época do 
século XIX dos perso-
nagens da escritora bri-
tânica. 
A programação do 
piquenique temático 
ocupará vários espaços 
do parque unindo ativi-
dades culturais e edu-
cacionais. Exposição 
de artesanato, barracas 
de alimentação, pales-
tras e lançamento de 
livro são algumas das 
atrações.
As pessoas que com-
parecerem ao evento 
com trajes de época 
concorrerão a prêmios. 
Haverá ainda espaço 

para fotografias. Além 
disso, o público é con-
vidado a participar do 
piquenique e apreciar 
o parque levando seu 
lanche e sua toalha.
Esta será a primeira 
edição do evento, neste 
formato, realizado no 
Brasil. 
A expectativa dos or-
ganizadores é receber 
visitantes de diversas 
regiões brasileiras, 
incluindo grupos de 
fãs de Jane Austen e 
apreciadores da arte 
de Millyta Vergara de 
confeccionar bonecas.
O Parque Ecológico 
da Moçota fica na Rua 
Antonio Guedes Tava-
res, S/N, Vila Menino 
Jesus, em Caçapava.

familiares.
UBS CENTRO
09/09
14h
Palestra para usuários e 
familiares.
ESF NOVA CAÇAPA-
VA
12/09
9h
Palestra para usuários e 
familiares.
ESF CAÇAPAVA VE-
LHA
13/09
14h
Palestra para usuários e 
familiares.
ESF JARDIM RAFAEL
13/09
14h
Palestra para usuários e 
familiares.
ESF VILA MENINO 
JESUS
13/09
14h
Palestra para usuários e 
familiares.
ESF VILA PARAÍSO
14/09
10h
Palestra para usuários e 
familiares.
ESF VILA SANTOS
15/09
8h
Palestra para usuários e 
familiares.
ESF VERA CRUZ
15/09
14h
Palestra para usuários e 
familiares.
ESF JARDIM CAÇA-
PAVA
15/09
14h30
Palestra para usuários e 
familiares.

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secre-
taria de Saúde, realiza, 
durante este mês, uma 
programação voltada 
para a Campanha Se-
tembro Amarelo 2022: 
A vida é a melhor es-
colha!, de Prevenção ao 
suicídio. 
O objetivo é conscienti-
zar a população dos pro-
blemas que levam ao ato 
e dos serviços prestados 
pelas unidades de saú-
de para ajudar as pes-
soas que necessitam de 
atenção especializada, 
com acompanhamento 
de profissionais como 
psicólogos e/ou psiquia-
tras. A programação 
começou na tarde desta 
segunda-feira, no ESF 
(Estratégia Saúde da Fa-
mília) do Eldorado, com 
palestra para os usuários 
dos serviços de saúde 
mental e seus familia-
res. Ao longo de todo o 
mês, haverá atividades 
diversas, incluindo a 
participação de outras 
secretarias, em ações 
que serão divulgadas 
posteriormente. A pro-
gramação nas unidades 
de saúde é a seguinte: 
Unidade de Saúde
ESF SANTA LUZIA
06/09
9h
Palestra para alunos da 
E.E Profª. Francisca 
Moura Luz Pereira.
ESF PINUS DO IRI-
GUASSU
06/09
9h30
Palestra para usuários e 

ESF PIEDADE
16/09
9h
Palestra para os alunos 
do Ensino Fundamental 
e Médio da E.E. Malvi-
na Leite e Silva.
CAPS INFANTIL
16/09

13h
Piquenique no Parque 
da Moçota para usuários 
e familiares com a par-
ticipação da ONG SOS 
Risos.
ESF TATAUBA
19/09
9h
Palestra para usuários e 
familiares.
ESF VILA PRUDENTE
20/09
9h e 14h
Palestra para usuários e 
familiares.
ESF ESPERANÇA
22/09
08h30
Palestra para usuários e 
familiares.
CAPS AD
28/09
9h
Palestra para usuários e 
familiares, aberta à co-
munidade.
CAPS II
28/09
Toda 3ª feira
08h30
15h
Palestra para usuários e 
familiares, aberta à co-
munidade.Matriciamen-
to para os Médicos da 
Atenção Básica junta-
mente com a Psiquiatra 
Aurélia, sendo 5 profis-
sionais por semana.

Saúde de Caçapava realiza programação 
especial em menção ao Setembro 
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