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Fundo Municipal de TaubatéInveste 800 mil em 
projetos sociais

O Conselho Munici-
pal dos Direitos da 
Criança e do Adoles-
cente (CMDCA) de 
Taubaté, através do 
Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente (FUM-
CAD) investe 800 mil 
reais em 10 projetos 
sociais do município.
Os recursos são oriun-
dos de destinação via 
Imposto de Renda e 
doações de empresas 
favorecidas pelo Plano 
de Expansão Industrial 
de Taubaté. Os pro-
jetos financiados irão 
impactar diretamente 
a vida de mais de 600 
pessoas, entre crianças, 
adolescentes, gestantes 
e puérperas e possuem 
o prazo de 1 ano para 
a utilização dos valores 
investidos pelo FUM-
CAD.As instituições 

que receberão o apor-
te para a viabilização 
de seus projetos, são: 
Entidade Filantrópica 
Projeto Esperança São 
Pedro Apóstolo, Asso-
ciação para Síndrome 
de Down de Taubaté 
(ASSID), Associação 
de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE), 
Associação Projeto 
Esperança Criança e 
Família Projeto Hapet, 
Serviço de Proteção 
à Criança – Casa da 
Criança Ondina Ama-
dei Beringhs e Asso-
ciação Beneficente 
Vida Nova. Sendo que 
três destas serão aten-
didas em mais de um 
projeto. A destinação 
dos recursos, por parte 
das entidades, está re-
lacionada à aquisição 
de materiais diversos, 
gêneros alimentícios, 

combustível, con-
tratação de recursos 
humanos, materiais 
pedagógicos para ati-
vidades artísticas, ma-
teriais para escritório, 
transporte e atenderão 
outras necessidades 
apresentadas para a 
efetivação dos proje-
tos. Os projetos bene-
ficiados são: “V.I.D.A.: 
viver, interagir, dividir 
e aprender”; “Inclusão 
com Amor”; “Promo-
ção Cultural”; “Pro-
jeto Interação: ritmo 
e dança”; “Clube das 
Emoções e Sentimen-
tos”; “Projeto de Aco-
lhimento de Gestantes 
e Recém Nascidos”; 
“Orquestra Jovem 
Vida Nova”; “Do Pei-
to ao Prato”; “Música 
e Cidadania” e “Pro-
jeto Grêmio Geração 
Transformadora”.

Espetáculo “Histórias de 
Encantamento de Povos Indígenas” é atração em 

Caçapava nesta sexta-feira (14)

Caçapava recebe nesta 
sexta-feira (14), às 15h, 
na Praça da Bandeira, 
o espetáculo “Histórias 
de Encantamento de 
Povos Indígenas”, pro-
jeto contemplado pelo 
Proac Expresso Lab, da 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do 
Estado de São Paulo. A 
apresentação será uma 
contação de história 
realizada pelo Mestre 
Valdeck de Garanhuns 
e tem o apoio da Pre-
feitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria 
de Cultura, Esporte e 
Lazer. A entrada é gra-
tuita.A peça seria apre-
sentada no dia 17 de 
setembro mas, em razão 
de chuvas, teve a data 
reprogramada para esta 

sexta, dentro da progra-
mação do Mês da Crian-
ça. Para a apresentação, 
a equipe utiliza uma 
mala artística reple-
ta de objetos curiosos, 
cordéis, instrumentos 
musicais e um boneco 
de ventriloquia, o que 
resulta num espetáculo 
para todas as idades.O 
projeto contempla a 
apresentação de oito es-
petáculos de contação 
de histórias sobre povos 
indígenas, incluindo 
as misteriosas lendas 
e mitos, em cidades do 
Vale do Paraíba que têm 
relação com a cultura 
ancestral, a começar 
pelo nome.As cidades 
selecionadas para rece-
ber o espetáculo, além 
de Caçapava (clareira 

ou passagem na mata), 
são: Paraibuna (rio de 
águas escuras), Igaratá 
(canoa grande), Guara-
rema (pau d’alho), Ja-
careí (rio dos jacarés), 
Caraguatatuba (lugar de 
muitos caraguás), Uba-
tuba (canoa-do-rio ou 
ajuntamento de canoas) 
e Pindamonhangaba 
(lugar onde se fazem 
anzóis). A região foi es-
colhida, de acordo com 
os produtores, por ser 
um lugar onde habita-
vam os Tamoio, os Gua-
rani, o Puri, os Guaia-
nás, os Maromimis, os 
Tupiniquin, os Tupi-
nambás e muitos outros 
povos que faziam parte 
das duas maiores nações 
que eram os Tupi e os 
Guarani. 
Segundo o grupo, a 
contribuição dada pela 
riqueza cultural desses 
povos originários, en-
riqueceu sobremaneira 
a formação da nossa 
cultura, eclética e extre-
mamente diversificada.
Valdeck de Garanhuns 
é considerado um artista 
múltiplo, conhecido no 
Brasil e no exterior. É 
pedagogo, poeta, arte-e-
ducador, artista plástico, 
ator, compositor, conta-
dor de histórias e mestre 
em teatro de mamulen-
go.
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EXPEDIENTE

08-09-10 de outubro 2022 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022 – No dia 07 de 
outubro de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a au-
toridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal 
de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 051/2022, ob-
jeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos de uso 
Comum, Demanda Judicial e uso Veterinário II, às empresas: AGLON COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA, com valor total de R$ 14.370,00; CB DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A, com valor total de R$ 35.812,15; CISCRE 
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, com valor total 
de R$ 72.864,00; DAKFILM COMERCIAL LTDA, com valor total de R$ 28.062,88; 
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, com valor total de R$ 40.159,00; E L 
MACHADO MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 26.403,00; FERNAMED 
LTDA, com valor total de R$ 5.396,00; INOVAMED HOSPITALAR LTDA, com valor 
total de R$ 14.458,50; INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, com valor total de R$ 
35.144,48; KENAN MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 3.064,00; MEDI-
CAL CHIZZOLINI LTDA, com valor total de R$ 31.773,00; NOVA OESTE DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 43.191,00; NUTRIPORT 
COMERCIAL LTDA, com valor total de R$ 14.400,00 e ROSILENE VIEIRA LOPES 
EPP, com valor total de R$ 74.238,72. Ficam as empresas convocadas a assinarem 
a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer e 
apoio da Secretaria de Edu-
cação, organizou uma pro-
gramação especial para o 
Mês da Criança com ativi-
dades recreativas e culturais 
em vários espaços do muni-
cípio, a partir deste sábado 
(8). As atrações serão reali-
zadas até o final de outubro.
Brincadeiras, contação de 
história, distribuição de li-
vros e apresentação de tea-
tro são algumas das opções 
programadas.
O Projeto Brincando no 
Bairro, desenvolvido pela 
Divisão de Esportes, levará 

recreação a diversos bair-
ros de Caçapava de 8 a 20 
e de 24 a 26 de outubro, 
com atividades em quadras 
poliesportivas e praças, das 
9h às 16h. Cama elástica, 
brincadeiras antigas e brin-
quedo inflável são algumas 
das atrações. Começa por 
Caçapava Velha, neste sá-
bado (8) e ao longo do mês 
passará pelos seguintes lo-
cais: Piedade, Residencial 
Maria Elmira, Sape 2, Par-
que Ecológico da Moçota, 
Village das Flores, Praça 
da Bandeira, Santa Luzia, 
Residencial Esperança, Vila 
Menino Jesus, Pinus do Iri-
guassu, Jardim Caçapava e 

Vitória Vale.
De 12 a 16 de outubro, o 
Parque Ecológico da Moço-
ta também terá programa-
ção especial das 9h às 12h e 
das 14h às 17h, com resgate 
de brincadeiras antigas, do-
ação de livros e contação de 
histórias.
A Praça da Bandeira, no 
Centro, é outro local a re-
ceber atividades. Uma das 
atrações no local é a apre-
sentação do espetáculo 
“Histórias de Encantamen-
to de Povos Indígenas”, 
uma contação de histórias 
com o Mestre Valdeck de 
Garanhuns, no dia 14, às 
15h.

Bairros de 
Caçapava recebem 
programação em 

comemoração 
ao Mês da Criança
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Escolas 
Municipais de 

Caçapava 
realizam a 

“Semana da 
Criança” a partir 

da próxima 
segunda (10)

A Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretária de Edu-
cação, inicia na próxima se-
gunda-feira, 10 de outubro, 
a “Semana da Criança”, em 
comemoração ao Dia da 

Criança, 12 de outubro, nas 
escolas da Rede Municipal 
de Ensino de Caçapava.
Durante a semana do dia 10 
até 14 de outubro, as esco-
las municipais terão uma 

programação especial com 
as crianças. O evento tem 
como objetivo, divertir os 
alunos por meio de ativida-
des de recreação, brincadei-
ras e brinquedos infláveis.

A Prefeitura de Ilhabela or-
ganizou uma festa muito es-
pecial em comemoração ao 
Dia da Criança, na próxima 
quarta-feira, 12 de outubro, 
das 13h às 17h, no Novo 
Galera (Água Branca) e que 
terá como atração principal 
Patati Patatá, prevista para 
às 15h.“Diferente do ano 
passado, por conta dos pro-
tocolos contra à Covid-19, 
neste ano vamos poder ver 
realmente o sorriso das 
crianças de Ilhabela, desta 
vez sem o uso de máscaras 
em uma festa totalmente 
dedicada a elas”, declarou 
o prefeito Toninho Colucci.
A festa contará também 
com os tradicionais brin-

quedos infláveis,pintura fa-
cial, distribuição de lanche, 
sorvete e refrigerante. O 
evento terá ações voltadas 
para educação ambiental: 
todos os copos utilizados 
serão levados para o Cen-
tro de Triagem Nega Malu, 
que passou por reforma e 
ampliação e foi devolvido à 
população após quatro anos 
de interrupção nos serviços.
 “Essas crianças são o futu-
ro de Ilhabela. Reforçar ne-
las a importância de reciclar 
o lixo e cuidar do meio am-
biente é a garantia de uma 
ilha cada vez mais preser-
vada”, ressalta Colucci.
No local, também haverá 
uma tenda com equipes da 

Secretaria Municipal de 
Saúde, com a participação 
do personagem Zé Gotinha 
e distribuição de brinque-
dos para os alunos das es-
colas municipais, que de-
vem apresentar o voucher 
(entregue pelas escolas) e 
retirar o presente.
Serviço: Festa Dia das 
Crianças de Ilhabela
12/10/22 – das 13 às 17h – 
Novo Galera (Água Bran-
ca)
Brinquedos infláveis recre-
ação, pintura facial, distri-
buição de lanche, sorvete e 
refrigerante, educação am-
biental e tenda da saúde
15h – Show Patati Patatá 
Entrada Franca

Ilhabela prepara 
Festa do Dia das 

Crianças com show do 
Patati Patatá
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ONG faz feira de adoção de 
animais do CCZ em Taubaté

A ONG Chico Pata, 
parceira da Prefeitura 
de Taubaté, promove 
no próximo sábado, dia 
8 de outubro, uma feira 
de adoção de cães abri-
gados pelo Centro de 
Controle de Zoonoses 
(CCZ). 
Serão colocados para 
adoção seis cães. Os 
animais selecionados 
são de diferentes por-
tes, passam antes por 
exames clínicos, vaci-
nação e são castrados. 

Interessados devem ir 
até a Poli Pet das 10h 
às 16h. 
A Poli Pet fica na Ave-
nida Itália, 1.570, Jar-
dim das Nações. 
Os adotantes devem 
ser maiores de 18 anos 
e precisam preencher 
um formulário com da-
dos pessoais como en-
dereço e telefone. 
Isto é necessário por-
que existe um acompa-
nhamento após adoção, 
tanto dos cães como 

dos gatos.A ONG Chi-
co Pata também ofe-
rece todo suporte que 
o adotante precisar, 
como dicas para ali-
mentação, onde vaci-
nar e adaptação.
Interessados em ado-
tar um animal também 
podem entrar em con-
tato com o CCZ pelo 
telefone 5704-8048. O 
CCZ fica na Estrada 
Particular dos Remé-
dios, nº 2.764, Bairro 
dos Remédios.

Festival cultural de 
Tremembé terá instituições 

solidárias como 
participantes

O Festival Cultural de 
Tremembé terá um for-
mato especial, com foco 
na solidariedade e no tra-
balho social.
Além das apresentações 
de artistas locais, tea-
tro, cultura e música, o 
Festival também oferece 
opções gastronômicas 
com comidas típicas das 
tendas operadas pelas 
instituições sem fins lu-
crativos e que realizam 
trabalhos sociais na ci-
dade. 
Serão servidos pastéis, 
sanduíches de calabresa, 
crepe, cachorro quente, 
salgados variados, boli-
nho caipira, pizza, doces 
variados, bolos, entre ou-
tras delícias.
INSTITUIÇÕES PAR-
TICIPANTES
CASCA – Centro de 
Atendimento Social à 
Criança e ao Adoles-
cente
- Paróquia São José
- Templo de Umbanda 
Pai João de Angola de 
Caridade
- Colégio Ressurreição 
Mantiqueira – VespeR
- Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremem-
bé

- Grupo Escoteiros 
Trapistas de Tremembé
- CEEP – Centro de 
Atendimento e Educa-
ção Especial CONFI-
RA A PROGRAMA-
ÇÃO CULTURAL JÁ 
CONFIRMADA
SEXTA-FEIRA, 14/
OUT
19h: Visitação guiada 
no Museu Histórico e 
Cultural Laurindo de 
Paula de Tremembé
20h: Dupla Irmãos da 
Gaita
22h: Grupo Cordas da 
Mantiqueira
SÁBADO, 15/OUT
15h: Visitação guiada 
no Museu Histórico e 
Cultural Laurindo de 
Paula de Tremembé
16h: Oficina de Artes 
Plásticas e Grafite com 
Tales Raphael
17h30: Apresentação 
de Congada da 1ª Es-
cola de Congo de São 
Benedito do Erê
19h: Cantor e Compo-
sitor Teddy Berrante
21h: Dupla Cacique e 
Pajé
DOMINGO, 16/OUT
17h30: Peça Teatral 

Tambor de Iara, da 
Companhia Lipe de 
Teatro
19h: Cantor e Compo-
sitor Pedro Freire
20h30: Sarau Caipira 
Trupe Café com Cane-
la
Local: Praça da Esta-
ção , Centro, Tremem-
bé.
Os artistas tremem-
beenses representantes 
da cultura tradicional, 
e contemplados pelo 
programa Tradição SP, 
foram indicados pelo 
Conselho Municipal 
de Cultura e receberão 
um cachê pago pela 
organização social vin-
culada à Secretaria de 
Cultura e Economia 
Criativa do Estado de 
SP. “Essa iniciativa da 
Prefeitura mostra que 
o município está real-
mente valorizando a 
cultura local e criando 
constantemente con-
dições para os nossos 
artistas mostrarem sua 
arte ao público”, diz a 
presidente do Conse-
lho de Cultura de Tre-
membé, Lygia Frazão.


