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Pinda promove 
Festival de 
Música da 

Juventude na 
sexta e no sábado

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo, vai pro-
mover a nova edição 
do Festival de Música 
da Juventude nos dias 
14 (sexta-feira) e 15 
(sábado), a partir das 
19 horas, no Teatro 
Galpão. Os ingressos 
são gratuitos e devem 
ser retirados na bilhe-
teria do próprio teatro 
(rua Luiza Marcondes 
de Oliveira, 2.750 – 
Parque das Nações), a 
partir das 18 horas.
O secretário de Cultu-
ra e Turismo, Alcemir 
Palma, explicou que, 
“nesta edição, a Comis-
são Organizadora deci-
diu que não houvesse a 
pré-seleção, para que 
todos os inscritos pu-
dessem ter a oportuni-
dade de participar, com 
12 candidatos na cate-
goria composição e 17 
na categoria interpreta-

ção. A categoria inter-
pretação acontecerá na 
sexta-feira e a catego-
ria composição inédita 
será no sábado”.
Ele disse que “este 
ano, o Festival será 
ainda mais especial 
porque volta a ser pre-
sencial após dois anos 
online em virtude da 
pandemia”. O Festival 
abrange todos os gêne-
ros musicais, os candi-
datos têm entre 15 e 29 
anos e são residentes 
na Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte.
As premiações de cada 
categoria vão ocorrer 
após as apresentações. 
Para categoria inter-
pretação, o primeiro 
lugar receberá o troféu 
Cynira Novaes Bra-
ga “Irmã Cecília” e 
R$ 3.303,97; o segun-
do, troféu Corporação 
Musical Euterpe e R$ 
1.651,98; e o terceiro, 

troféu Vicente de Pau-
la Salgado e José Be-
nedito Salgado - “Tar 
e Quar” e R$ 826,00. 
Para composição iné-
dita, o campeão vai re-
ceber o troféu Maestro 
João Gomes de Araújo 
e R$ 3.303,97; o vice, 
troféu Prof. Alexandre 
Machado Salgado e R$ 
1.651,98; e o terceiro, 
troféu Profª Bertha Ce-
leste Homem de Mello 
e R$ 826,00. Sobre o 
processo de seleção, 
a diretora de Cultu-
ra, Rebeca Guaragna, 
destacou que “o jurado 
atribuirá notas de cinco 
a dez pontos, com pos-
sibilidade de fração de 
meio ponto”. Ela com-
pletou informando que 
“os candidatos serão 
premiados de acordo 
com a pontuação obti-
da, que é a somatória 
de todos os pontos da-
dos por todos os jura-
dos.

Formatura do curso de Robótica 
acontece neste sábado com 

certificação de 183 alunos da 
rede pública do município

Neste sábado, 15 de ou-
tubro, 183 alunos da rede 
pública de ensino do mu-
nicípio participarão da 
cerimônia de Formatura 
do Curso de Robótica do 
Sesi. O evento acontece-
rá em dois horários, às 
8h30 e às 10h30, dividin-
do os participantes em 
dois grupos.
As 8h30, participarão os 
alunos e familiares das 
escolas Zélia de Cas-
tro Marques; Durvalina 
Costa da Silva; Daphne 
César Guidella e Raif 
Mafuz. E às 10h30, será 
o grupo formado pelos 
alunos das escolas Her-
mengarda Rodrigues 
Braga, Edmir Viana de 
Moura e Fernando Pan-
taleão. O evento contará 
com a presença da Secre-
tária de Educação, Pre-
feita Municipal e gesto-
res do SESI.O Programa 

de Robótica do SESI visa 
promover cursos de ini-
ciação em programação, 
automação e princípios 
da robótica, atendendo à 
necessidade contemporâ-
nea e imperativa de am-
pliar o desenvolvimento 
da aprendizagem nas 
seguintes competências: 
Pensamento científico, 
crítico e criativo; pensa-
mento computacional; 
resolução de situação-
-problema; cultura maker 
e projetos de autoria; tra-
balho em equipe (colabo-
ração, respeito, empatia 
etc.). O Curso de Robóti-
ca é um programa educa-
cional da Rede SESI-SP 
sem fins lucrativos, que 
está sendo ofertado para 
as crianças e adolescen-
tes de escolas públicas 
gratuitamente a fim de 
levar o conceito da ini-
ciação e princípios da 

robótica, potencializando 
desta forma o desenvol-
vimento da criatividade, 
investigação e pesquisa 
nas crianças e adolescen-
tes em idade escolar.
O curso possui 40 horas, 
sendo dividido em dois 
momentos: Um presen-
cial com carga horária de 
22h30 e outro EAD com 
carga horária de 17h30, 
que tem sido realizada na 
própria escola para suprir 
as necessidades tecnoló-
gicas da comunidade.
Os alunos que participam 
do curso são indicados 
pelas escolas e o crité-
rio de seleção leva em 
conta a condição socio-
econômica. Outras 180 
crianças das escolas Zé-
lia Madureira; Lindolpho 
Machado; Maria Pinho 
e Pereira Bueno seguem 
realizando o curso até o 
final deste ano.
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EXPEDIENTE
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EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE POTIM - 096/2022 – DETENTORA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA 
DE INSUMOS HOSPITALARES II - VIGÊNCIA: 19/09/2022 A 18/09/2023 - VALOR: R$ 
52.250,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022; 097/2022 – DETEN-
TORA: DIPROHL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - OBJETO: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE UNIFORME ESCOLAR - VIGÊN-
CIA: 27/09/2022 À 26/09/2023 - VALOR: R$ 1.252.743,00 - MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 043/2022.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 24/2022 - A Prefeitura Munici-
pal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos candida-
tos classificados no Concurso Público 01/2019 -  CARGO: AGENTE DE CRECHE - TA-
TIANE DINIZ MARINHO - INSCRIÇÃO 36.696 - 28ª COLOCADA, ANDRESSA EUGÊNIA 
RAMOS -INSCRIÇÃO 35.826 - 29ª COLOCADA. CARGO: MONITOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL - IVONE MARTINS SILVA CARVALHO - INSCRIÇÃO 33.978 - 12ª COLOCADA, 
LUCIANA DE ALMEIDA - INSRIÇÃO 35.304 - 13ª COLOCADA. A relação de classificados 
na integra e demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de 
Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também convocados por 
correspondência conforme o disposto no item 10.15 do Edital. Os candidatos aprovados 
deverão comparecer a Diretoria de Gestão de Recursos Humanos no dia 25 de outubro 
de 2022 às 09:00 horas munido dos documentos e exames médicos exigidos no item 
10.14 do Edital do Concurso Público 01/2019. O não comparecimento no dia e hora mar-
cada será interpretado como desistência da vaga e na chamada de outro(a) candidato(a) 
aprovado(a) obedecida a ordem de classificação. Potim, 13 de Outubro de 2022.  Erica 
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Lici-
tação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 057/2022. Objeto: Aquisição de Equipamentos 
e Materiais do Programa Cozinha Alimento II. Data para recebimento de proposta: das 
08h00min do dia 14/10/2022, até às 08h00min do dia 26/10/2022; data da abertura de 
propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 26/10/2022; data de início da sessão públi-
ca: às 09h00min do dia 26/10/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessa-
dos no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.
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Sistema de reconhecimento 
facial detecta procurado pela 

Justiça e GCM realiza a captura

A tecnologia no com-
bate à criminalidade 
mais uma vez mostrou-
-se uma forte aliada da 
segurança pública de 
Pindamonhangaba. O 
sistema de reconheci-
mento facial do Centro 
de Segurança Integrada 
(CSI) detectou, na últi-
ma semana, a presença 
de um procurado pela 
Justiça, transitando 
pela Praça Dr. Emílio 
Ribas, região central da 
cidade. Após o disparo 
do reconhecimento nas 
telas do CSI, a Guar-
da Civil Metropolita-
na, através dos GCMs 
Bezerra, Gabriel e De-
nilson lograram êxito, 
mediante as caracterís-
ticas apontadas pelas 
câmeras, em localizar 
A.S.C.M, 49 anos. En-
caminhado à Delega-
cia de Polícia Civil, as 

autoridades policiais 
verificaram constar em 
seu desfavor um Man-
dado de Prisão expedi-
do pela Vara de Itatiaia 
e TJ-RJ, prisão preven-
tiva pelo artigo 121 
CP, emitido em 17 de 
maio deste ano.Diante 
da captura realizada, o 
mesmo foi recolhido 
ao sistema prisional. 
“O fato demonstra o 
pleno funcionamento 
do nosso sistema de 
tecnologia que, atra-
vés de um sistema de 
reconhecimento de 
imagem, possibilita a 
rápida ação dos nossos 
agentes GCMs, reti-
rando do convívio so-
cial um elemento que 
deve à Justiça por ter 
praticado crime contra 
a vida”, afirmou o se-
cretário de Segurança 
Pública do município, 

Fabrício Pereira.
O Estado de São Paulo 
tem um dos principais 
sistemas de reconhe-
cimento facial para 
segurança pública do 
Brasil, que compara 
imagens de câmeras 
com uma base de da-
dos com mais de 30 
milhões de RGs emi-
tidos no Estado. Todas 
as forças policiais uti-
lizam essa plataforma 
e o CSI de Pindamo-
nhangaba está integra-
do nessa tecnologia. 
“Diversas ocorrências 
já foram esclarecidas 
com o uso da tecno-
logia e muitos delitos 
foram evitados graças 
à agilidade das nossas 
forças policiais quando 
acionados pelo moni-
toramento do CSI”, 
ressaltou o prefeito Dr. 
Isael Domingues.

Educação adquire materiais de 
inclusão para alunos 

acompanhados pelo NAI
A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Educação, 
começou, esta semana, 
a distribuição de no-
vos materiais especiais 
adquiridos para aten-
dimento dos alunos 
acompanhados pelo 
Núcleo de Apoio à In-
clusão (NAI). 
Foram adquiridos 5 lu-
pas manuais; 5 lupas 
em régua; 
20 tesouras ergonômi-
cas Vai Vem; 5 teclados 
em braile; 1 pulseira 
imantada; 20 facilita-
dores de punho e pole-
gar; 5 globos terrestres 

adaptados em braille e 
5 lupas eletrônicas de 
baixa visão portátil. 
Os materiais direcio-
nados para alunos com 
baixa acuidade visual 
(baixa visão) foram en-
tregues esta semana às 
escolas. Já as tesouras 
adaptadas, adaptado-
res de punho e pulseira 
imantada serão entre-
gues para uso nas salas 
de AEE 
(Atendimento Edu-
cacional Especiali-
zado), nos próximos 
dias e acompanhado 
pela equipe do NAI. 
O investimento nos 

materiais inclusivos 
soma um total de R$ 
21.400,00 e vem ao 
encontro da meta da 
Educação de garantir a 
acessibilidade e igual-
dade de todos os alu-
nos aos conteúdos apli-
cados em sala de aula.
Em julho deste ano, o 
Município de Caçapa-
va adquiriu 10 unida-
des de óculos equipa-
dos com dispositivo de 
ativação por voz para 
garantir a inclusão de 
alunos com deficiência 
visual e dislexia grave, 
num valor total de R$ 
149.000,00

Prefeitura realiza 
vacinação 

antirrábica terça-feira 
(20) no Pinus do 

Iriguassu
A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Saúde/Vi-
gilância em Zoonoses, 
realiza na próxima ter-
ça-feira, 18 de outubro, 
a vacinação antirrábica 
para cães e gatos, no 
bairro Pinus do Iri-
guassu, na escola esta-
dual Professora Lucia-
na Damas Bezerra, das 
8h às 11h30, ou até o 
término das doses.
Podem ser vacinados 
cães e gatos a partir 
dos três meses de ida-

de, inclusive animais 
que tenham passado 
por castração recente.
A Vigilância em Zoo-
noses recomenda que 
os cães sejam condu-
zidos por pessoas com 
idade e porte adequa-
dos para o manejo do 
animal. Importante 
também que o animal 
esteja usando colei-
ra e guia. No caso de 
cães bravos ou mor-
dedores, de qualquer 
raça, devem utilizar 
focinheira apropriada. 

Já os gatos devem ser 
transportados em cai-
xas apropriadas e em 
segurança.A vacinação 
antirrábica é contínua, 
acontecendo uma vez 
por mês em regiões di-
ferentes do município. 
O cronograma das pró-
ximas datas é o seguin-
te: 15/11
Nova Caçapava – Qua-
dra de Esportes
8h às 11h30
13/12
Piedade - Praça
8h às 11h30
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Caçapava receberá projeto 
Brincando na Praça neste 

domingo (16)

No domingo, dia 16 
de outubro, Caçapava 
receberá as atividades 
do projeto Brincando 
na Praça, na Praça da 
Bandeira, das 10h00 às 
17h00.
O evento será total-
mente gratuito e des-
tinado a toda a famí-
lia com atividades de 
lazer, recreação e es-

portes, com vôlei, bas-
quete, futebol, tênis, 
peteca, aula de zum-
ba, jogos de tabuleiro, 
cama elástica, damas 
gigantes, além de aferi-
ção de pressão arterial.
O Brincando na Praça 
é realizado por meio 
do Ministério da Ci-
dadania, e conta com 
a execução da RMC 

Esportes, incentivo da 
Ecopistas e apoio da 
Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secre-
taria de Cultura, Espor-
te e Lazer – Divisão de 
Esporte. Esta a terceira 
vez que o município 
recebe o projeto, que já 
foi apresentado em Ca-
çapava Velha e Nova 
Caçapava.

Taubaté é destaque no circuito 
paulista de paratletismo

A equipe de paratletis-
mo do Programa Esporte 
Para Todos, da Prefeitu-
ra de Taubaté, disputou 
no último domingo (9) 
a 2ª Etapa do Circuito 
Paulista e Aberto de Pa-
ratletismo, promovidos 
pela Federação Paulista 
de Desportos para Ce-
gos – FPDC. Os eventos 
aconteceram na pista do 
Centro de Treinamen-
to Paralímpico, em São 
Paulo. O Circuito Pau-
lista engloba disputas 
somente entre deficientes 
visuais. Já o Aberto de 
São Paulo é destinado à 
paratletas com deficiên-
cia física e intelectual. 
Os eventos são disputa-
dos de forma conjunta.
A equipe de alto rendi-
mento do Programa Es-
porte Para Todos foi um 
dos destaques do even-
to, faturando um total 
de 12 medalhas, sendo 

9 de ouro, 2 de prata e 
1 de bronze. A delega-
ção do Programa Espor-
te Para Todos também 
contou com paratletas 
das turmas de atendi-
mento social na disputa 
do evento da FPDC. A 
equipe de Paratletismo 
volta a competir entre 2 
e 4 de dezembro, quando 
disputa o Meeting Pa-
ralímpico de São Paulo, 
competição promovida 
pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro. Será o último 
compromisso no ano e 
última chance de obter 
os índices exigidos para 
disputa das etapas nacio-
nais do Circuito Loterias 
Caixa de Atletismo do 
próximo ano.
Confira os resultados 
completos da equipe 
de alto rendimento de 
Taubaté: * Mariana de 
Souza (F54)
Arremesso de Peso – 1ª 

colocada 3,90m (PB)
Lançamento de Dardo – 
1ª colocada 8,29m (PB
* Tiago Soares (F11)
Arremesso de Peso – 2º 
colocado 10,39m
Lançamento de Disco – 
2º colocado 27,34m (PB
* Danilo Zaina (F32)
Arremesso de Peso – 1º 
colocado 4,32m
* Rafael Graça (F57)
Arremesso de Peso – 1º 
colocado 10,30m (PB)
Lançamento de Disco – 
1º colocado 29,89m
* Rielio dos Santos (F57)
Arremesso de Peso – 3º 
colocado 8,39m
Lançamento de Dardo – 
1º colocado 25,75m (PB)
* Erick Rico (F44)
Lançamento de Disco – 
1º colocado 43,40m (PB)
Lançamento de Dardo – 
1º colocado 27,00m
* Michel Gustavo (T47)
100m rasos – 1º colocado 
12.34s


