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Defesa civil de 
Tauabaté atende 

diversas ocorrências 
causadas pela chuva 

na segunda-feira

A Defesa Civil de Taubaté, 
juntamente com o Setor de 
Arborização da Secreta-
ria de Serviços Públicos, 
atendeu na segunda-feira 
(12), diversas ocorrências 
de quedas de árvores em 
residências, pontos comer-
ciais e obstrução de vias, 
causadas pela forte chuva 
torrencial que atingiu o mu-
nicípio. A velocidade das 
rajadas da chuva partiram 
de 50km, atingindo em seu 
ponto mais crítico 80km, de 
acordo com o registrado na 
Rede de Meteorologia do 

Comando da Aeronáutica – 
REDEMET (CAvEx).
Através do atendimento 
199 da Defesa Civil, foram 
recebidos 36 acionamentos 
para ocorrências entre ruas 
e avenidas obstruídas por 
árvores e galhos, além de 
imóveis, escolas e prédios 
comerciais atingidos por 
árvores. 
Três equipes de agentes da 
Defesa Civil atuaram nas 
ocorrências, com apoio das 
equipes de arborização da 
Prefeitura.
Até o início da noite da 

segunda-feira, a força de 
trabalho de todas as equi-
pes já havia atendido: 12 
ocorrências de desobstru-
ção de vias; 6 ocorrências 
de residências atingidas por 
árvore; 1 ponto comercial 
atingido por árvore; 5 esta-
belecimento de ensino pú-
blico atingido por queda de 
árvore; 1 ocorrência de des-
telhamento de residência 
causada pela força do ven-
to; 1 vistoria em edificação. 
Não houveram registros de 
feridos em nenhuma das 
ocorrências atendidas.

Festival de Marchinhas de 
Pindamonhangaba abre inscrições 

hoje (14)

A edição 2023 do tradicio-
nal evento vai homenagear 
o bloco carnavalesco “Os 
Neros”As inscrições para 
o 16° Festival de Marchi-
nhas Carnavalescas de Pin-
damonhangaba começam 
nesta quarta-feira (14). Esta 
próxima edição volta a ser 
presencial e irá homena-
gear o bloco carnavalesco 
“Os Neros”.O Edital com-
pleto pode ser acessado no 
site da Prefeitura de Pin-
damonhangaba https://pin-
damonhangaba.sp.gov.br/
festival-de-marchinhas. A 
iniciativa da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, busca res-
gatar e divulgar a tradição 
das marchinhas de carnaval 
e incentivar a criatividade 
dos compositores populares 
de todo o país.

As inscrições serão até o 
dia 27 de janeiro. Na sequ-
ência, dia 3 de fevereiro, 
será feita a divulgação das 
20 marchinhas seleciona-
das. Dias 8 e 9 de fevereiro, 
às 19 horas, serão o ensaio 
dessas 20 selecionadas, 
sendo a apresentação de 10 
marchinhas no dia 10 e ou-
tras 10 marchinhas no dia 
11 de fevereiro. A grande 
final, com as 10 marchinhas 
selecionadas e a premiação 
serão no dia 12 de feverei-
ro, às 19 horas, na Praça do 
Quartel.
Serão conferidos os se-
guintes prêmios: 1º lugar 
– Troféu Alarico Corrêa 
Leite – R$ 3.632,00 (32,32 
UFMP); 2º lugar – Tro-
féu Zé Sambinha – José 
de Assis Alvarenga – R$ 
1.833,00 (16,31 UFMP); 3º 

lugar – Troféu Celso Gui-
marães – R$ 917,00 (8,16 
UFMP); 4º lugar – Troféu 
Maestro Artur dos Santos; 
Melhor Intérprete – Troféu 
Hélio Camargo; Melhor 
Figurino – Troféu Cida 
Novaes; Melhor Torcida – 
Troféu Franco Neto.
Poderão participar compo-
sitores populares de todo o 
país. Não há um limite para 
o número de inscrições de 
marchinhas por participan-
te, individual ou em parce-
ria, mas apenas uma com-
posição será selecionada. 
Cada marchinha poderá ter 
até 4 intérpretes.
Homenageados - “Os Ne-
ros” foi fundado por filhos 
de comerciantes locais. 
O bloco surgiu de forma 
espontânea, quando Júlio 
Vitorazzo, precisando ir 
para o baile à fantasia que 
existia no clube Literário, 
foi até sua casa, pegou o 
lençol, colocou uma sa-
mambaia na cabeça e com 
a tampa de uma privada 
fez uma arpa. Chegando 
ao clube teve problemas, 
porque as pessoas estavam 
com fantasias muito bem 
arrumadas, tendo em vista 
que era a virada dos anos 
50. Para evitar um tumulto, 
ele acabou tendo permissão 
para participar do baile.
Como a fantasia era muito 
fácil de ser confeccionada, 
no ano seguinte apareceram 
20 Neros para o famoso 
baile à fantasia e, a partir de 
1961, o bloco saiu do clube 
e foi para as ruas.
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EXPEDIENTE

14 de dezembro 2022 

CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2022 - PROC. ADM. Nº 495/2022 - OBJETO: O 
objeto da presente Chamada Pública é o Contratação por tempo determinado 
de prestadores de serviços para execução de Projetos Sociais, conforme con-
dições descritas na Chamada Pública, no Termo de Referência e demais ane-
xos que integram a presente. DATA DE INSCRIÇÃO: de 14/12 a 21/12/2022 
- Horário: 09h00min às 16h30min no CRAS - Centro de Referência de Assis-
tência Social – Rua Antônio de Oliveira Portes, Nº 338, Bairro Centro, Potim/
SP; DATA DA SELEÇÃO: 22 e 23/12/2022 com agendamento prévio com o 
candidato. A Chamada Pública na integra poderá ser consultada no endereço 
acima citado ou retirada GRATUITAMENTE no site da Prefeitura Municipal de 
Potim: www.potim.sp.gov.br.

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.

AVISO DE LICITAÇÃO

Convite Nº 002/2022 - Edital Nº 088/2022 – Proc. Adm. Nº 503/2022.
Critério de julgamento: Menor Preço Global.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE

INFRAESTRUTURA PARA EVENTO DE NATAL E ANO NOVO PARA O MUNICÍPIO DE

POTIM/SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Data da realização: 21/12/2022 às 10:00 horas.
Horário de entrega dos envelopes: até às 09h45min
Local da realização da sessão: Prefeitura Municipal, sito na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº
101, Centro, Potim/SP – CEP: 12.525-000.

Edital na íntegra poderá ser consultado na sala de licitações da prefeitura, na praça Miguel Corrêa

dos Ouros, 101, Centro, Potim/SP.

AVISO DE LICITAÇÃO

Convite Nº 002/2022 - Edital Nº 088/2022 – Proc. Adm. Nº 503/2022.
Critério de julgamento: Menor Preço Global.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE

INFRAESTRUTURA PARA EVENTO DE NATAL E ANO NOVO PARA O MUNICÍPIO DE

POTIM/SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Data da realização: 21/12/2022 às 10:00 horas.
Horário de entrega dos envelopes: até às 09h45min
Local da realização da sessão: Prefeitura Municipal, sito na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº
101, Centro, Potim/SP – CEP: 12.525-000.

Edital na íntegra poderá ser consultado na sala de licitações da prefeitura, na praça Miguel Corrêa

dos Ouros, 101, Centro, Potim/SP.



pág. 3 14 de dezembro 2022 A Gazeta dos Municípios

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

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

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa CRISTIANO DA SILVA
SOUZA 41270560883 pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.915.486/0001-
59, objeto do contrato nº 117/2022, contratação do show "CRISTIANO BARRETO"
para uma apresentação durante as comemorações do réveillon 2023 São Luiz do
Paraitinga, pelo valor R$ 2.300,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 12 de dezembro de 2022.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa ALAN DA SILVA
SANTOS 42710196824 pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.190.495/0001-
27, objeto do contrato nº 118/2022, contratação do show "MENINOS DA VÓ" para
uma apresentação durante as comemorações do réveillon 2023 São Luiz do Paraitinga,
pelo valor R$ 1.600,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 12 de dezembro de 2022.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Galeria sebastião justino de 
Taubaté  abre inscrição para 

expositores

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté, por meio da Secre-
taria de Cultura e Economia 

Criativa, abre inscrições 
para os artistas que queiram 
utilizar o espaço da Galeria 

Sebastião Justino para ex-
posição.
A inscrição acontece pre-
sencialmente no Centro 
Cultural Toninho Mendes, 
mediante preenchimento de 
ficha de inscrição. O inte-
ressado deverá trazer cópia 
simples do RG e CPF e es-
colher as datas previstas no 
cronograma.
A inscrição e o espaço são 
oferecidos de forma gratui-
ta.
O Centro Cultural Toninho 
Mendes está localizado na 
Praça Coronel Vitoriano, 
01, Centro.
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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


