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Papai Noel chega em 
Tremembé trazendo a 

magia do natal e 
abrindo oficialmente 
as comemorações 
natalinas na cidade

Depois de visitar alguns 
pontos turísticos em Tre-
membé, o Papai Noel che-
gou com estilo em um belo 
desfile de máquinas agríco-
las decoradas e iluminadas 
para encontrar as crianças 
na Praça da Estação.
“É lindo, é contagiante ver 
a alegria das crianças com a 
chegada do Papai Noel. 
Um momento lúdico e má-

gico que trás para a nossa 
cidade o encanto e a ma-
gia do Natal” - comenta o 
Prefeito Clemente, que foi 
o motorista do Papai Noel 
nesta noite especial. 
O Papai Noel estará rece-
bendo as crianças nos finais 
de semana*  
(de sexta a domingo), das 
18h às 22h, na CASA DO 
PAPAI NOEL, localizada 

dentro da Estação na Praça 
Geraldo Costa.
 Acompanhe as nossas 
redes sociais e fique por 
dentro da programação se-
manal. 
Toda a programação tam-
bém está disponível no site 
da Prefeitura de Tremembé.
Confira nas fotos como foi 
a chegada do Papai Noel na 
Praça da Estação.

Semob promoveu diversas ações 
educativas na semana municipal de 

trânsito de Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Mobilidade Urbana 
(SEMOB), promoveu na 
última semana diversas 
ações educativas durante 
a Semana Municipal de 
Trânsito 2022.
O tema da Campanha 
desse ano foi “Juntos 
salvamos vidas” e a SE-
MOB realizou palestras, 
blitz e trabalhos educati-
vos, entre os dias 3 e 10 
de dezembro, em parce-
ria com a Polícia Militar, 
Guarda Civil Municipal, 
Defesa Civil e Polícia 
Civil.
A programação começou 
na terça (6) com a ceri-
mônia de abertura, que 
foi realizada no auditório 
do SEST/SENAT, e con-

tou com a participação de 
representantes do Poder 
Público, Departamento 
Estadual de Trânsito, Po-
lícia Rodoviária Federal, 
Polícia Civil, entre outras 
autoridades.
Diversas ações educati-
vas foram realizadas em 
algumas vias públicas 
do município, como nas 
Avenidas do Povo; Itália; 
Independência, em frente 
ao Batalhão da Polícia 
Militar; na Praça Dom 
Epaminondas e próximo 
ao SEDES, durante os 
shows dos dias 3 e 4.
A Semana Municipal de 
Trânsito também contou 
com a participação dos 
alunos do Sistema Muni-
cipal de Ensino, que par-
ticiparam do 2º concurso 

de desenho e paródia, 
que premiou os vence-
dores com smartphones, 
bicicleta infantil, jogos, 
medalhas, certificados 
e camisetas, de acordo 
com a ordem de
classificação.
Os trabalhos vencedo-
res ficaram expostos no 
Taubaté Shopping e no 
Via Vale Shopping entre 
os dias 8 e 11 de dezem-
bro.
A Semana Municipal de 
Trânsito foi instituída em 
2021, através do decreto 
nº 15.167/2021, e tem 
como objetivo fortalecer 
as ações permanentes 
de educação no trânsito, 
que são desenvolvidas 
durante todo ano pela 
SEMOB.
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Futsal feminino de Pinda é campeão 
paulista invicto 

O time das Guerreiras Pin-
da Futsal sub 20 venceu o 
Cats Taboão da Serra por 1 
a 0, dia 8 de dezembro, no 
ginásio do Tabaú, e con-
quistou o título paulista sub 
20 da federação.
O gol foi marcado por 
Aranda aos 5 minutos do 
primeiro tempo. No jogo 
de ida, em Taboão da Ser-
ra, o placar foi 3 a 3. Foram 
cinco meses de competição, 
com 13 jogos, sendo 11 vi-
tórias e 2 empates.
De acordo com o professor 
Marcinho Silva, “o apoio 
da torcida foi fundamental. 
Tivemos um grande público 
no ginásio para prestigiar as 
meninas e isso empurrou a 
equipe”, declarou.
O prefeito, Dr. Isael Do-
mingues, esteve no ginásio 
e elogiou o grupo. “As me-
ninas foram incríveis. Joga-

ram com espírito esportivo, 
com garra, com determina-
ção e conquistaram mais 
um título para Pinda. Todo 
o trabalho do futsal está ex-
celente, ainda mais com a 
conquista dos Jogos Regio-
nais e Abertos, Metropoli-
tano, e outras competições. 
Nos enche de orgulho mais 
esse título das Guerreiras 
Pinda. Parabéns a todas as 
jogadoras e comissão téc-
nica e obrigado à torcida de 
Pinda, por acreditar e apoiar 
a equipe”, afirmou.
O secretário de Esportes, 
Everton Chinaqui, também 
elogiou as atleta e a comis-
são técnica. “Acompanha-
mos o dia a dia, os treina-
mentos, e conhecemos o 
pontencial das meninas e de 
toda a equipe que compõe 
o time. Vocês estão de pa-
rabéns pela conquista e pela 

forma que atuam em todas 
as competições. Gostaria 
de agradecer especialemm-
te também ao Marcinho 
pelo trabalho e ao Dr. Isael 
por acreditar e investir no 
esporte”, completou.
O técnico Marcinho ficou 
emocionado com a con-
quista. “Essas meninas dão 
o melhor dentro e fora da 
quadra e representam Pin-
damonhangaba de maneira 
genial. São guerreiras, são 
valentes, encaram todos os 
adversários com respeito, 
mas sem se intimidarem. 
Hoje está aí mais um resul-
tado expessivo: campeãs 
paulistas. Queria agradecer 
a todas elas e a toda equipe, 
ao Everton, Dr. Isael, Pio-
rino, e ao apoio também da 
Câmara de Vereadores, em 
especial ao Vela, Julinho 
Car e Regininha”.

CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2022 – PROC. ADM. Nº 470/2022 - OBJETO: 
Permissão de uso a pessoas jurídicas, de espaços físicos destinados à ex-
ploração de pontos de venda de bebidas (cerveja, água, refrigerante, suco, 
energético, destilados e coquetéis de frutas), alimentação, doces, brinquedos 
e parque de diversões durante o evento de Natal no Município de Potim/SP, 
do dia 22 à 31 de dezembro de 2022, conforme condições descritas no Edital 
de Chamada Pública, e demais anexos que integram a presente. DATA DA 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 19/12/2022 até às 13h30min. REALIZAÇÃO 
DA SESSÃO: 19/12/2022 às 14h00min. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SES-
SÃO: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 
Miguel Correa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP. A Chamada Pública na 
integra poderá ser consultado no local citado, ou retirado GRATUITAMENTE 
no site: www.potim.sp.gov.br.
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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.

Fundo Social de 
Caçapava realiza 

“Varal Solidário de 
Natal” nos dias 14 e 

21 de dezembro

O Fundo Social de Solida-
riedade realiza na próxima 
quarta-feira, 14 de dezem-
bro, o programa “Varal 
Solidário de Natal” para a 
população, das 09h às 15h, 
em sua sede, na Rua São 

Bento, n° 48, no bairro Vila 
Antônio Augusto Luiz.A 
ação será realizada nos dias 
14 e 21 de dezembro. O ob-
jetivo é atender mais pes-
soas estendendo o horário 
de funcionamento. O Varal 

Solidário é uma ação contí-
nua do Fundo Social, sendo 
realizado todas as sextas-
-feiras, das 09h às 12h.Para 
mais informações, entrar 
em contato com o telefone: 
(12) 3653-6193
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A Prefeitura de Taubaté, por 
meio da Secretaria de Habi-
tação, realizará na próxima 
quarta (14) a entrega de 
cerca de 200 escrituras de 
conjuntos habitacionais de 
interesse social que foram 
regularizados recentemen-
te. A iniciativa vai benefi-
ciar alguns moradores do 
conjunto habitacional de-
nominado Esplanada Santa 
Terezinha.
Os títulos de legitimação 
fundiária serão entregues a 

partir das 18h30 na EMEF 
Jardim dos Estados, que 
fica na Avenida Amador 
Bueno da Veiga, nº 1001.
Os munícipes que foram be-
neficiados com essa inicia-
tiva já receberam convites 
para participar do evento. 
Os demais moradores dos 
bairros regularizados serão 
chamados gradativamente.
A entrega das escrituras 
foi iniciada em agosto do 
ano passado e já beneficiou 
mais de 1.250 famílias dos 

conjuntos habitacionais: 
Parque Três Marias, Água 
Quente I e III, Bardan, 
Cecap IV, José Pereira Co-
elho, Jardim América I e 
II, Belém, Granjas Pano-
ramas, Jardim das Améri-
cas, Canuto Borges, Vila 
Prosperidade, Parque dos 
Bandeirantes, Vila Bela, 
Umberto Passareli, José 
Benedito de Moura Bona, 
Tabateguassú, Jardim Santa 
Tereza, São Gonçalo, entre 
outros.

Natal chega a 
Ubatuba com 

luzes e Papai Noel 
no dia 15 de 
dezembro

Não é porque em Ubatuba 
não neva que o Natal não 
chega com força. Este ano, 
mais uma vez, a cidade se 
prepara para a comemora-
ção das festividades de fim 
de ano. Na quinta-feira, 15, 
uma carreata dá início ao 
Natal Iluminado na cidade, 
reunindo a população e alu-
nos de algumas escolas no 
Píer Comodoro Magalhães 
com saída às 18 horas rumo 
à Praça Exaltação da Santa 
Cruz.
A chegada da carreata e do 

Papai Noel está prevista 
para às 19h e será abrilhan-
tada pela apresentação do 
Coral Infantil formado por 
alunos da rede Municipal de 
Educação, seguida da exi-
bição da Orquestra Infanto 
Juvenil Lira do Amanhã em 
conjunto com a Banda Lira.
A cidade contará com en-
feites e decoração em suas 
três praças: a Sagrada Fa-
mília na praça da Matriz; a 
Vila do Papai Noel na Praça 
13 de Maio e a Ilha das Ár-
vores de natal na Praça da 

Baleia – árvores estas que 
foram decoradas por alunos 
da Rede Municipal de Ensi-
no com apoio das professo-
ras de Artes.“Os postes das 
ruas Thomaz Galhardo e da 
rua Guarani ganharão figu-
ras natalinas, representando 
o sentimento do Natal por 
toda a cidade. Nosso desejo 
é criar uma atmosfera ainda 
maior de amor e solidarie-
dade em Ubatuba, que é o 
que o Natal representa”, 
afirmou a secretária adjunta 
de Turismo, Telma Raizer

Feira da Barganha 
de Taubaté 

acontecerá aos 
sábados na véspera 
do natal e ano novo

A Prefeitura de Taubaté 
informa que a  “Feira da 
Barganha” que acontece 
aos domingos na Aveni-
da Desembargador Pau-
lo de Oliveira Costa na 
região central da cidade, 
será realizada excepcio-
nalmente, aos sábados, 
nos dias 24 de dezembro 

e 1º de janeiro de 2023.  
Devido às festividades 
de fim de ano, a tradicio-
nal “Feira da Barganha” 
ou “Breganha” como é 
popularmente conhecida, 
será antecipada para os 
sábados nas datas que an-
tecedem o Natal e o Ano 
Novo. A Secretaria de 

Mobilidade Urbana rea-
lizará nos dias 24 de de-
zembro e 1º de janeiro de 
2023, a interdição habi-
tual da avenida Desem-
bargador, no trecho que 
compreende a realização 
da Feira, e sinalização 
da via para condução do 
trânsito local.

Prefeitura de Taubaté entregará 
cerca de 200 escrituras dia 14


