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Ginástica rítmica faz 
apresentação do Festival de 

Esportes no domingo em Pinda

As alunas de ginástica rít-
mica de Pindamonhangaba 
vão realizar apresentações 
e provas da modalidade 
no domingo de manhã (dia 
13), na Quadra Coberta.
Durante a atividade, as atle-
tas vão demonstrar o que 
aprenderam durante todo o 
ano na modalidade. É uma 
oportunidade para toda a 
sociedade acompanhar a 

evolução das alunas, que 
representam o futuro do es-
porte de Pindamonhangaba.
O secretário de Esportes e 
Lazer, Everton Chinaqui, 
destacou os investimentos 
esportivos do município. 
“Temos uma administração 
muito comprometida com o 
esporte. 
Praticamente dobramos o 
orçamento esportivo des-

de 2017, quando o Dr. Isa-
el assumiu a Prefeitura. E 
esse investimento tem dado 
muito retorno para a cida-
de, que recentemente foi 
destaque nos Jogos Aber-
tos e tem isso desta forma 
em várias competições. Os 
resultados dos Jogos Aber-
tos, por exemplo, inspiram 
nossos atletas das escolas 
de esporte”.

Fundart divulga programação da Semana 
da Consciência Negra

A Fundação de Arte e Cul-
tura de Ubatuba – Fundart – 
preparou uma programação 
repleta de apresentações 
culturais para comemorar 
a Semana da Consciên-
cia Negra, com atividades 
entre os dias 17 e 20 de 
novembro, em diferentes 
locais da cidade. O evento 
“Negro de Todas as Cores” 
busca valorizar a diversi-
dade cultural e a importân-
cia da cultura negra como 
elemento fundamental na 
formação do povo brasilei-
ro e da cidade de Ubatuba, 
que possui quatro comu-
nidades quilombolas que 
exercem grande influência 
na história e na formação 
cultural do município. A 
programação terá início 
na quinta-feira (17) na Bi-
blioteca Municipal Ateneu 
Ubatubense, às 19h30 com 
o bate-papo: Das Áfricas ao 
Brasil: as literaturas e suas 
vivências. Na sexta-feira, às 
19h, o Coletivo de Mulhe-
res Angoleiras de Ubatuba 
abre o tradicional desfile “A 
mais Bela Negra” no Tea-
tro Municipal Pedro Paulo 
Teixeira Pinto. No sábado 
as atividades acontecem 
no Quilombo do Sertão do 

Itamambuca a partir das 
13h, com fandango, capo-
eira e forró pé de serra. O 
encerramento no domin-
go tem início às 14h, na 
Praça Anchieta, em frente 
ao Sobradão do Porto, no 
centro, com muita música, 
maracatu, bloco carnava-
lesco, entre outras atrações. 
A Fundart ressalta que as 
atividades são gratuitas e 
abertas à população. So-
mente para a programação 
de sexta-feira (18), é neces-
sário retirar com antecedên-
cia o ingresso na bilheteria 
do teatro, disponível a partir 
do dia 16, às 14h – mediante 
doação de 1Kg de alimento 
não perecível que será des-
tinado ao Fundo Social de 
Solidariedade de Ubatuba.
Confira a programação 
completa do evento “Negro 
de Todas as Cores”
Dia 17 – quinta-feira – Bi-
blioteca Municipal Ateneu 
Ubatubense  
19h30: Das Áfricas ao Bra-
sil: as literaturas e suas vi-
vências Escritores convida-
dos: Santiago Bernardes e 
Issaka Bano, com mediação 
de Roberta Ferreira
Dia 18 – sexta-feira – Tea-
tro Municipal Pedro Paulo 

Teixeira Pinto
19h: Coletivo de Mulheres 
Angoleiras de Ubatuba
20h30: Concurso “A mais 
Bela Negra”
Dia 19 – sábado – Quilom-
bo do Sertão do Itamambu-
ca
13h: Grupo Fandango Cai-
çara Ubatuba
15h: Junior Bahia e Banda
17h: Samba de Roda – Gru-
po Capoeira Beira Mar
20h: Gui da Sanfona – For-
ró Pé de Serra
Dia 20 – domingo – Praça 
em frente ao Sobradão do 
Porto
14h: Oficinas de Dança e 
Batuque – Maracatu Baque 
Virado
15h: O Grito de Maria – 
Maracatu Baque Virado
16h: Oficina de Ritmos 
Africanos (Ana y Fabi)
17h: Lambe Lambe – Bloco 
Carnavalesco
18h: Grupo de Capoeira 
Arte Universal Escravo 
Quilombo – Mestre Leco
19h: Cunhã Batá – Espetá-
culo Cantos da Terra
20h: Ângelo Zuim e 70 
Brasil – Samba Rock
21h: Só por Hoje – Samba 
Raiz
22h: Lenin Terra – Reggae
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Semana Lixo Zero tem mais de 1000 
participações híbridas e presenciais em 

ações e campanhas no município de 
Caçapava

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Meio Am-
biente, em conjunto com a 
Instituição Lixo Zero, fina-
lizou no dia 1º de novem-
bro, a “Semana do Lixo 
Zero” com mais de 1000 
participantes. O evento 
apresentou palestras, cam-
panhas, ações e workshops 
com o intuito de conscien-
tizar sobre o consumo e 
descarte correto de resíduos 
recicláveis e orgânicos.
Esta foi a segunda edição 
da Semana do Lixo Zero no 

município, contando com 
57 voluntários, mais de 500 
pessoas em eventos pre-
senciais e mais de 600 em 
eventos onlines.
A Campanha esteve presen-
te em escolas municipais e 
estaduais, no Parque Ecoló-
gico da Moçota e em Praças 
Públicas com atividades 
recreativas para as crianças 
com a exibição de filmes e 
realização de brincadeiras 
sobre coleta seletiva e meio 
ambiente. 
Além de atividades de 
conscientização por meio 

da arte e moda, como Inter-
venção Artística e Feira de 
Moda Sustentável.
As palestras realizadas du-
rante os dias 24 de outubro 
a 1º de novembro foram 
produzidas de forma pre-
sencial e virtual, em am-
bientes públicos e privados, 
com temas abordando o re-
aproveitamento de resíduos 
sólidos, técnicas de com-
postagem e conhecimento 
sobre o descarte correto de 
lixo em busca da melhora 
da qualidade de vida e do 
meio ambiente.

Defesa Civil estadual emite 
alerta meteorológico para feriado

A Defesa Civil de Ubatuba 
reforça o alerta meteoroló-
gico do órgão estadual para 
o período de 11 a 14 de 
novembro. A previsão é de 
chuvas fortes e contínuas, 
seguidas de raios, ventos e 
granizo em diversas regiões 
do estado, inclusive, para o 
Litoral Norte – região em 
que estão previstos até 80 
mm de chuva.Diante des-
te cenário, recomenda-se 
atenção especial às áreas 
mais vulneráveis pois, devi-
do ao volume de água plu-
vial, o solo fica encharcado 

– o que pode ocasionar des-
lizamento de massa/ terra, 
causando danos em residên-
cias, além de desabamen-
tos, alagamentos, enchentes 
e ocorrências relacionadas 
a raios e ventos. Em si-
tuações de alagamento, a 
recomendação é não atra-
vessar as áreas atingidas e 
nunca enfrentar enxurradas. 
O órgão ainda reforça que, 
principalmente moradores 
de área de risco, devem re-
dobrar os cuidados e ficar 
atentos a qualquer sinal de 
perigo, como trincas nas ca-

sas, rachaduras nas paredes, 
portas e janelas emperradas, 
postes e árvores inclinados. 
Em caso de situações como 
essas, a população pode 
acionar ajuda da Defesa Ci-
vil pelo telefone 199 Caso a 
população queira receber os 
alertas meteorológicos de 
risco da Defesa Civil esta-
dual, basta se cadastrar pelo 
40199, inserindo o CEP da 
rua da residência. Quem 
já possuía cadastro com o 
CEP genérico 11680 deve 
se recadastrar, inserindo o 
código da rua.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
057/2022 – No dia 11 de novembro 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 057/2022, 
objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais do Programa Cozinha 
Alimento II, às empresas: BLUINTER ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 
com valor total de R$ 4.240,00; ROSILENE APARECIDA HERNANDES 
EIRELI ME, com valor total de R$ 4.420,00 e W.M DOS SANTOS DIS-
TRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, com valor total de R$ 6.968,28. Fi-
cam as empresas convocadas a assinarem o Contrato no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.
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TEM WIFI GRATUITO NA PRAÇA 
DA BASÍLICA DE TREMEMBÉ

Conheça e prestigie 
a Feira do Produtor 
Rural de São Luiz do 
Paraitinga, aqui você 
encontra produtos de 
qualidade, com mui-
ta variedade e frescos, 
direto do produtor para 
você e sua família!
A feira é uma opção 
saudável, acessível e 
que acontece todos 
os sábados das 06h às 
13h, na rua ao lado do 
Mercado Municipal. 
Aguardamos sua visi-
ta!
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TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 02. 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2022. 
 
 
 
 
 

Fica convocado para comparecer junto à Câmara Municipal de Natividade da Serra, Estado de São 

Paulo, entre os dias 14 a 23/11/2022, das 08h às 11h e, das 12h30min às 16h30min, para 

ASSINATURA DO TERMO DE NOMEAÇÃO EM CARÁTER DEFINITIVO OU *DESISTÊNCIA, 

conforme especificações do Edital de Abertura, especialmente os itens 3 - DOS REQUISITOS 

BÁSICOS PARA A POSSE e, 12 - DA POSSE, o candidato abaixo habilitado e para a seguinte 

vaga, devidamente ciente da carga horária: 

 
 

CONTADOR: 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME 

2ª DANIEL RENATO DE AQUINO CARNOT 
*O não comparecimento no prazo estabelecido acima implicará em desistência tácita da vaga. 

 

 
 

Natividade da Serra, 11 de novembro de 2022. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
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RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. 
 

Nome: ___________________________________________________________________________                      
RG: ______________________________________ e, CPF/MF: _____________________________           
Estado Civil: ____________________________, Tel./Cel.: (        ) ____________________________ 
Logradouro: ______________________________________________________________, nº: _____                                                           
Bairro: ___________________________________,  Cidade/Estado: _________________________  
e-mail: ___________________________________________________________________________ 
 
DECLARO que apresentei os (        ) originais e cópias ou, (        ) cópias autenticadas, para à 
Câmara Municipal de Natividade da Serra, Estado de São Paulo, dos documentos abaixo listados, os 
quais constam anexados. 
 
DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO – Preencher com SIM para entregues e    NÃO para não 
entregues ou inexistentes; 
 
(        ) RG/CPF, ACOMPANHANDO O COMPROVANTE DE SITUAÇÃO EMITIDO PELA RFB;  
(        ) CARTEIRA DE TRABALHO; 
(        ) CARTEIRA DE RESERVISTA, COM DISPENSA DE CONVOCAÇÃO, PARA SEXO MASCULINO; 
(        ) PIS/PASEP COM DATA DE INSCRIÇÃO: ________/________/_______; 
(        ) TÍTULO DE ELEITOR E OS 02 ÚLTIMOS COMPROVANTES DE VOTAÇÃO OU COMPROVANTE      
DE QUITAÇÃO ELEITORAL;                                                                                                                                                                      
(        ) COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO;                                                                                                              
(        ) 01 FOTO 3X4 RECENTE; 
(        ) CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SE SOLTEIRO OU (        ) DE CASAMENTO; 
(        ) CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS MENORES E, QUANTOS FILHOS: _______; 
(        ) RG/CPF DE FILHOS MENORES DE 18 ANOS OU MAIORES SOB PAGAMENTO DE PENSÃO 
ALIMENTÍCIA JUDICIAL;                                                                                                                                                                                  
(        ) ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EXPEDIDO PELA SSP; 
(        ) COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE E CARTEIRA DO CRC, ACOMPANHANDO CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE;                                                                                                                                                                               
(        ) DECLARAÇÃO DE BENS;                                                                                                                                                      
(        ) DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGO, CASO HAJA O ACÚMULO, APRESENTAR 
CERTIDÃO DO ÓRGÃO EMPREGADOR, CONTENDO O REGIME JURÍDICO, A CARGA HORÁRIA MENSAL 
E O HORÁRIO DE TRABALHO SEMANAL;                                                                                                                                                            
(        ) DECLARAÇÃO NEGATIVA E/OU POSITIVA, REFERENTE: A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR, POR ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE QUALQUER ESFERA DE GOVERNO; À 
CONDENAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL POR PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, CAPITULADOS NOS TÍTULOS II E XI DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, 
NA LEI Nº 7.492/86 E NA LEI Nº 8.429/92;                                                                                                                                               
(        ) DECLARAÇÃO NEGATIVA E/OU POSITIVA, REFERENTE PENALIDADE DE DEMISSÃO, EM 
DECISÃO DA QUAL NÃO CAIBA RECURSO ADMINISTRATIVO, EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR DE QUALQUER ENTE PÚBLICO; 
(        ) EXAME ADMISSIONAL, PROCEDIDO PELA CLÍNICA EMK MEDICINA DO TRABALHO E 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA, COM SEDE NA CIDADE DE TAUBATÉ, ESTADO DE SÃO PAULO. 
 

Natividade da Serra, _______ de _______________ de _________. 

 
 
CONTRATADO: ____________________________ 

 

RECEBIDO - CMNS:  _______ 
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FUSSTA inicia Campanha “Natal Solidário 
2022” em Taubaté

O Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté 
(FUSSTA) iniciou a 
campanha “Natal So-
lidário do FUSSTA 
2022: doe brinquedos e 
ganhe sorrisos”.
A iniciativa tem como 
objetivo arrecadar 
brinquedos novos para 
serem doados para as 
crianças da zona rural 
do município. A expec-
tativa é beneficiar cer-
ca de mil crianças de 
doze bairros, além de 

500 famílias com a do-
ação de cestas básicas.
As doações poderão 
ser realizadas até o dia 
15 de dezembro em di-
versos pontos de coleta 
espalhados pela cidade, 
como no Centro Cultu-
ral “Toninho Mendes”, 
arena esportiva São 
Paulinho, Mercatau, 
além da sede do Fundo 
Social e eventos reali-
zados pelas secretarias 
da Prefeitura de Tauba-
té, entre outros.

A campanha realiza-
da no ano passado en-
tregou cerca de 400 
brinquedos para crian-
ças dos bairros Paiol, 
Santa Luzia Rural, Re-
gistro, Serrinha e Vila 
Velha. A ação também 
distribuiu mais de 300 
cestas básicas.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo 
telefone 3621-7567. A 
sede do FUSSTA fica 
na Estrada do Pinhão, 
nº 243, Santa Fé.

Tremembé realiza mutirão 
social para orientar munícipes 

instrução para tirar todas as 
dúvidas de quem gostaria 
de aderir ou precisa atua-
lizar algum documento”, 
explica Patrícia Borelli da 
Secretaria de Ação Social.
E para entreter as crianças, 
enquanto os pais e respon-
sáveis realizam as ativida-
des do mutirão, uma equipe 
de recreação estará no local 
realizando brincadeiras e 
muitas atividades gratuitas 

e alegres com os pequenos.
O Mutirão da Ação Social 
será realizado no Centro 
de Eventos de Tremembé, 
com acesso pela Rua São 
Francisco n. 197 – Centro, 
em frente à Estação Ferro-
viária. Para participar, os 
munícipes devem apresen-
tar um documento oficial 
com foto e um comprovan-
te de residência atualizado, 
além de informar quais são 

os programas sociais ou 
benefícios sobre os quais 
desejam receber mais infor-
mações. 
INFORMAÇÕES DO MU-
TIRÃO DA AÇÃO SO-
CIAL
Data: 05 de novembro, sá-
bado
Hora: das 9h às 14h 
Local: Centro de Eventos 
de Tremembé, Rua São 
Francisco n. 197 – Centro.

Tremembé abre as festividades em 
comemoração aos seus 126 anos com um 

histórico encontro de carros antigos

 A Prefeitura de Tremembé 
está preparando diversas 
ações para a comemoração 
do ANIVERSÁRIO DE 
126 ANOS da nossa cidade 
e, para abrir as festividades, 
nada melhor que um grande 
encontro de carros clássi-
cos e antigos que retratam 
a história viva do automo-
bilismo brasileiro e também 
de Tremembé.O 7º EN-
CONTRO DE CARROS 
ANTIGOS, realizado pela 
equipe CAAT (Clube de 
Carros Antigos de Taubaté), 
acontece no dia 20 DE NO-
VEMBRO, domingo, das 

09h às 15h, na PRAÇA DA 
ESTAÇÃO. Os visitantes 
poderão conhecer de perto 
modelos variados e origi-
nais refrigerados a ar como 
Fusca, Variante, Kombi en-
tre outros, muitos deles arti-
gos de colecionadores.  EN-
CONTRO EM PROL DAS 
CAUSAS SOCIAIS
A entrada é gratuita, mas 
a equipe organizadora irá 
arrecadar alimentos para o 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Tremembé e soli-
cita aos visitantes a contri-
buição voluntária de 2kg de 
alimentos não perecíveis. 

ATENÇÃO: No encontro é 
proibido carros com placa 
de VENDE-SE.
Bora relembrar um pouco 
da cultura automobilística 
e iniciar a comemoração do 
aniversário da cidade?
Nosso primeiro encontro 
marcado 20 NOVEMBRO 
- DOMINGO
 09h às 15h
PRAÇA DA ESTAÇÃO
Esperamos você lá!
Realização: CAAT (Clu-
be de Carros Antigos de 
Taubaté)
Apoio: Prefeitura de Tre-
membé


