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33º Anos

Tremembé está 
na final da copa 

Mantiqueira 
Paulista de 

Futebol

No próximo sábado, 17 de 
dezembro, os jogadores de 
Tremembé entram em cam-
po para a disputa da final da 
Copa Mantiqueira Paulista 
de Futebol, nas categorias 
principal e sub16.
O adversário de Tremembé 

em ambas as categorias é 
Campos do Jordão. Nossa 
equipe leva a vantagem de 
jogar em casa por ter a me-
lhor campanha na competi-
ção.  O Jogo será realizado 
no Campo Américo Tei-
xeira Pombo, o tradicional 

campo do Atlético (CAT). 
O time sub 16 entra em 
campo às 14h00, já o com-
promisso da equipe princi-
pal é às 15h30.
Bora torcer para os nossos 
jogadores e por mais um tí-
tulo de Tremembé!

Cantata de natal na rua Bom Jesus 
em Tremembé

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 conferi-
dos os seguintes prêmios: 
1º lugar – Troféu Alarico 
Corrêa Leite – R$ 3.632,00 
(32,32 UFMP); 2º lugar – 
Troféu 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 Fi-
gurino – Troféu Cida Nova-
es; 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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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 – No dia 15 
de dezembro de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Muni-
cipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 061/2022, 
objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos de uso 
Comum e Demanda Judicial III, às empresas: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA, com valor total de R$ 12.000,00; AVAREMED DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS EIRELLI, com valor total de R$ 84.615,90; CIRÚRGICA ONIX – EIRELI, 
com  valor total de R$ 2.270,30; CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, com valor total de R$ 39.456,00; FARMÁCIA 
DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA.ME, com valor total de R$ 4.842,00; MA-
XMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP, com valor total de R$ 158.065,00; 
NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 
25.460,00; PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, com valor total de R$ 13.116,10. Fi-
cam as empresas convocadas a assinarem a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.

Defesa civil de 
Taubaté recebe kit de 

materiais voltados para 
“operação chuvas de 

verão 2022/2023”

A Defesa Civil de Tauba-
té, recebeu do Governo do 
Estado Kits de materiais 
e equipamentos voltados 
para o desenvolvimento das 
ações na “Operação Chuvas 
de Verão 2022/2023” que 
acontece de 1º de dezembro 
a 31 de março em todo o 
Estado de São Paulo.
Os Kits “Operação Verão” 
foram retirados pela Defe-
sa Civil, na última terça-
-feira (13), no Núcleo de 
Logística Humanitária, da 
Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa Civil 
(CEPDEC). 
Entre os equipamentos 
recebidos estão: Capas 
de chuva emborracha-
das; Jardineiras; Co-

letes; Botas de PVC; 
Luvas de Raspa; Fitas 
para isolamento; Lona 
Plástica entre outros.
A Defesa Civil também 
recebeu novos Pluvi-
ômetros manuais, que 
são importantes ferra-
mentas utilizadas, nas 
ações adotadas dentro 
do Plano da “Operação 
Chuvas de Verão”.
Em Taubaté, a Defesa 
Civil dispõe de 4 pluvi-
ômetros convencionais 
que tem seus dados co-
letados pelos agentes 

todos os dias entre 6h 
e 7h, com aferição ma-
nual. A partir do levan-
tamento dos índices de 
volume das chuvas em 
conjunto com outras 
informações, como 
previsões meteoro-
lógicas e vistorias de 
campo, a Defesa Civil 
consegue realizar os 
4 níveis de identifica-
ção, que são o Estado 
de Observação, Esta-
do de Atenção, Estado 
de Alerta e Estado de 
Alerta Máximo.

Aviso de Retificação – Chamada Pública Nº 007/2022 – OBJETO: Contratação por tem-
po determinado de prestadores de serviços para execução de Projetos Sociais, confor-
me condições descritas na Chamada Pública, no Termo de Referência e demais anexos 
que integram a presente. A Prefeitura Municipal de Potim/SP, por meia da Secretaria 
Municipal de Assistência Social informa a retificação do Edital da Chamada Pública em 
epígrafe, tendo em vista erro material de digitação em informações nos itens 05, 10 e 
17. O Termo de Retificação poderá ser consultado no site da Administração www.potim.
sp.gov.br. Potim, 15 de dezembro de 2022. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão 
de Licitação.
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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

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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Nesta quinta-feira a 
Locomotiva Maria Fumaça de 

Tremembé recebeu uma 
iluminação

Confira a programação des-
ta semana do natal ilumina-
do solidário de tremembé
Quinta-feira, 15/dez
20h00:  Apresentação do 
projeto cultura em ação
Sexta-feira, 16/dez
21h00:  
Show do grupo arte da cor
Sábado, 17/dez

16h00:  
Peça teatral com a cia lipe 
de teatro
20h00:  
Apresentação do coral da 
terceira idade do cci de tre-
membé
Domingo, 18/dez
21h00:  
Show especial de natal com 

a trupe café com canela
E mais ...
Casa do papai noel (sexta, 
sábado e domingo, das 18h 
às 22h).
Espaço kids
Barracas de comidas e be-
bidas
Apresentações musicais
Feira dos artesãos 

Tem apresentação 
dos alunos do 

projeto cultura em 
ação no natal 

iluminado solidário 
de Tremembé

Quinta-feira, 15/dez
20h00:  
Apresentação do projeto 
cultura em ação
Bora prestigiar os  artis-
tas da nossa cidade?
Para quem gosta de arte 
e música, não tem pro-
gramação melhor do que 
vir para a praça da esta-
ção assistir e prestigiar as 
apresentações dos alunos 
do projeto cultura em 
ação que foram prepa-
radas com muito amor e 
carinho.
Traga os amigos e toda 

a família para curtir as 
apresentações da...
Fanfarra do projeto cul-
tura em ação: com os alu-
nos do centro e do bairro 
flor do campo.
Bamutre: nossa campeã 
brasileira de bandas e 
fanfarras.
Orquestra juvenil de tre-
membé: a sensação do 
momento.
 E uma linda camerata de 
cordas.
As apresentações conta-
rão com a participação 
de convidados especiais 

para abrilhantar ainda 
mais o evento. 
E mais ...
Espaço kids
Barracas de comidas e 
bebidas
Apresentações musicais
Feira dos artesãos 
Acompanhe as nossas 
publicações e fique por 
dentro da programação 
semanal do natal ilumi-
nado solidário de tre-
membé
Vem pra praça curtir o 
natal iluminado de tre-
membé!


