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Museu Roberto Lee recebe “1º Passeio de 
Veículos Antigos” neste sábado (29) em 

Caçapava

Evento é promovido pela 
Federação Brasileira 
de Veículos Antigos O 
Museu Paulista de Anti-
guidades Mecânicas Ro-
berto Lee, em Caçapava, 
recebe no dia 29 de ou-
tubro, sábado, das 10h às 
17h, a primeira edição do 
“Passeio de Veículos An-
tigos” organizado pela 
FBVA (Federação Bra-
sileira de Veículos Anti-
gos). A entrada é gratuita, 
mas quem quiser poderá 
doar um quilo de alimen-
to que será destinado ao 

Fundo Social de Solida-
riedade do município.
O evento tem o apoio da 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio do Museu Ro-
berto Lee. São esperados 
cerca de 100 veículos an-
tigos de várias regiões.
A programação do evento 
contará com exposições, 
praça de alimentação 
com food trucks, feira de 
artesanato local, mercado 
de pulgas, apresentação 
de DJ e visita ao acervo 
do Museu Roberto Lee, 
que estará aberto durante 

todo o dia.Caçapava tem 
o título de Capital Nacio-
nal do Antigomobilismo 
e foi escolhida para re-
ceber o evento em razão 
da importância do acervo 
do museu e das ações em 
prol do antigomobilismo, 
que vêm sendo realizadas 
pelo município. Os cole-
cionadores participantes 
do passeio chegarão num 
comboio, que passará 
pelo Monumento ao An-
tigomobilismo, na entra-
da da cidade, e seguirá 
para o local do evento.

Prefeitura de Pinda realiza “Halloween do 
Saci” no Bosque, dia 28

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo – Departamento de 
Turismo “Novo Turismo” 
– realiza a comemoração 
Halloween do Saci, no Bos-
que da Princesa, no dia 28 
de outubro, a partir das 18 
horas. O evento é aberto ao 
público e terá ingresso soli-
dário (não obrigatório) de 1 
kg de alimento não perecí-
vel, para o Fundo Social de 
Solidariedade.
De acordo com o idealiza-
dor da festa, o secretário 
adjunto de Cultura e Turis-
mo da Prefeitura, Ricardo 

Flores, a intenção é levar 
essa comemoração popu-
lar para acesso de todas as 
pessoas, de todas as ida-
des. “A comemoração do 
Halloween é um costume 
norte-americano que já faz 
parte da cultura brasileira 
e que muitas vezes vemos 
somente nos condomínios 
ou nas escolas de inglês. 
Nossa intenção é unir essa 
comemoração com o nosso 
Dia do Saci, levando uma 
festa bonita para todas as 
pessoas, principalmente as 
crianças”, explicou.
Para tanto, o secretário ad-
junto explicou que o even-

to terá diversas parcerias, 
com escolas de idiomas da 
cidade e a empresa Ai que 
Fome, que estarão no local 
colaborando para o clima 
festivo. Também haverá 
shows com o Rodopio do 
Saci e a banda Radiola, 
tudo com muito alto astral e 
alegria. “O Bosque recebe-
rá uma decoração especial e 
terá diversas atrações para 
as crianças, como pintura 
facial e distribuição de do-
ces. Convido a todos para 
colocarem sua fantasia, tra-
zerem seu quilo de alimento 
e virem se divertir”, desta-
cou Flores.
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EXPEDIENTE

22-23-24 de outubro 2022 

PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a 
Inexigibilidade Nº 020/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RELOCAÇÃO DE POS-
TES LOCALIZADOS NA AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRRO: VISTA ALEGRE, 
pelo valor total de R$ 50.735,85 (cinquenta mil e setecentos e trinta e cinco reais e oitenta 
e cinco centavos), a empresa EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - 
CNPJ: 02.302.100/0001-06, nos termos do Artigo 75, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 
21 de outubro de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

 
 

 
 

 

EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 15/2022. 

 

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal de Administração torna público que, no 
período das 09:00 (nove horas)do dia 24/10/2022 às 16:00 (dezesseis horas ) do dia 28/10/2022, estarão 
abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Agente Comunitário de Saúde por prazo 
determinado para cobrir a licença do servidor efetivo-  Carga Horária 40hs Semanais – Remuneração – 
R$2.424,00  (Salário Base)  .O edital, na íntegra, estará disponível no site: ww.redencaodaserra.sp.gov.br e 
na sede da prefeitura. Os contatos poderão ser feitos por meio do telefone: (12) 3676-1600. 

 

 

Jucimar Ferreira da Silva 

Prefeito Municipal 
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Projeto odontológico 
realiza ação em 

escola municipal de 
Taubaté

A Prefeitura de Ca-
çapava, por meio da 
Secretaria de Saúde, 
entrega, na próxima 
segunda-feira (24), as 
obras de revitaliza-
ção da ESF (Estraté-
gia Saúde da Família) 
de Caçapava Velha. A 
cerimônia acontece às 
10h, na sede da unida-
de, com a presença de 
autoridades municipais 
e da população.
Entre as melhorias re-
alizadas, estão nova 

pintura, readequação 
de espaço, identidade 
visual e troca de mo-
biliários, incluindo, 
cadeiras, mesas, armá-
rios e macas. Os servi-
ços foram executados 
por etapas, de forma a 
não atrapalhar a rotina 
de atendimento à po-
pulação. A unidade de 
saúde de Caçapava Ve-
lha funciona em prédio 
próprio e conta com 
uma equipe formada 
por 1 médico, 1 enfer-

meiro, 3 auxiliares de 
enfermagem, 1 dentis-
ta, 1 auxiliar de saúde 
bucal, 1 recepcionista, 
1 auxiliar de serviços 
gerais e 6 agentes co-
munitários de saúde.
Somente no mês de se-
tembro, foram realiza-
dos 756 atendimentos 
pela equipe da unida-
de, incluindo consultas 
médicas, odontológi-
cas, consultas de en-
fermagem e coleta de 
sangue.

Taubaté promove 
oficina sobre 
amamentação

A Secretaria de Saúde, 
da Prefeitura de Taubaté, 
realiza das 8h às 11h, no 
dia 27 de outubro (quar-
ta-feira) uma Oficina de 
Amamentação e Cui-
dados com o Bebê, na 
Casa da Mãe Taubateana.
São 25 vagas e a oficina, 
destinadas a grávidas e 
puérperas, além de seus 
maridos, será ministrada 
por uma equipe multi-
disciplinar com fonoau-
dióloga, nutricionista e 
enfermeira.
As interessadas devem 
se inscrever, enviando 
o nome completo, pelo 
WhatsApp (12) 99152-

5534 ou pessoalmente, 
na Casa da Mãe Taubate-
ana que fica à Rua Bene-
dito Cursino dos Santos, 
202 no bairro Jardim das 
Nações.
As ações de incentivo 
a amamentação foram 
largamente ampliadas 
no município, quando 
as unidades básicas de 
saúde de Taubaté passa-
ram a receber capacita-
ção sobre amamentação. 
As oficinas seguem os 
protocolos e orientações 
do Ministério da Saúde, 
através da “Estratégia 
Amamenta e Alimenta 
Brasil” (EAAB).O intui-

to é além de incentivar a 
amamentação, é acompa-
nhar da melhor maneira 
as mulheres e seus bebês 
até que estes completem 
, pelo menos, 6 meses 
de aleitamento exclusivo 
materno. E a introdução 
alimentar correta com 
acompanhamento até os 
dois anos de idade.Com 
a iniciativa, o Ministério 
da Saúde pretende es-
timular a promoção do 
aleitamento materno e 
da alimentação saudável 
para crianças menores de 
dois anos no âmbito do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS).
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Na próxima 
segunda-feira, 24 de 

outubro, tem aula especial 
de ritmos às 19h na 
quadracoberta em 

Tremembé
A professora Nicole 
Lazarini esta preparan-
do para a próxima se-
gunda-feira, uma aula 
de ritmos super  ESPE-
CIAL com o tema OU-
TUBRO ROSA. A aula 
acontecerá no Centro 
de Lazer João Batista 
do Nascimento Lima 

(Quadra Coberta), das 
19h às 20h. Para quem 
gosta da modalidade 
e gostaria de partici-
par, as aulas de ritmos 
acontecem todas as se-
gundas, quartas e sex-
tas, das 19h às 20h.
Quer participar? É só 
chegar e entrar no RIT-

MO!Não se esqueça, 
participe usando uma 
camiseta cor de rosa 
para juntos demostrar-
mos o nosso apoio a 
campanha de conscien-
tização sobre a impor-
tância da prevenção e 
do diagnóstico precoce 
do câncer de mama.

Balé da cidade de Taubaté 
apresenta espetáculo em 
homenagem ao mês das 

crianças

O Balé da Cidade de Tauba-
té realiza no sábado, 22 de 
outubro, um espetáculo em 
homenagem ao mês das 
crianças. A apresentação 
acontece às 20h, no Teatro 
Metrópole.
Com a direção geral de 

Henri Paranhos, o Balé 
apresenta duas peças co-
reográficas: a obra infantil 
“Matéria prima” de Alexan-
dra Luppe e “Imagens So-
noras” de Dany Bittencourt.
A entrada é franca. O in-
gresso precisa ser retira-

do na bilheteria do Teatro 
a partir das 19h do dia da 
apresentação.
O Teatro Metrópole fica na 
Rua Duque de Caxias, 312, 
Centro de Taubaté. Para 
mais informações, o telefo-
ne é 3624-8695.

Tremembé recebe a maior corrida
de montanha da mantiqueira paulista 

Como parte das ativida-
des de comemoração pelo 
Aniversário de Tremembé, 
cidade será o cenário da 
corrida Guerreiros Ultra 
Trail  GUT no dia 26 de no-
vembro.
Com distâncias de 55km, 
22km e 12km, a GUT será 
realizada no centro de en-
tretenimento e ecoturismo 
Ekotá]  Muito mais do que 
uma corrida, o evento será 
uma experiência única, com 
visual de tirar o fôlego e 
percursos desafiadores com 
quase 100% de trilhas na 
Serra da Mantiqueira.
Com sua natureza exube-
rante e aos pés da Serra da 
Mantiqueira, a Estância 
Turística de #Tremembé 
já entrou definitivamen-
te no radar dos amantes 
das corridas de montanha, 
de aventura, ecoturismo e 
das ultramaratonas. Entre 
os dias 25 e 26 de novem-
bro, como parte das ações 

para celebrar o aniversário 
de 126 anos da cidade que 
serão realizadas pela Pre-
feitura Municipal durante 
todo o mês de novembro, 
Tremembé sedia a corrida 
de montanha Guerreiros 
Ultra Trail em meio ao ver-
de exuberante da Serra da 
Mantiqueira e que contará 
com percursos desafiado-
res de 12, 22 e 55km serra 
adentro e, principalmente, 
acima.“Muito mais do que 
uma corrida, nosso obje-
tivo é criar uma experiên-
cia única, com visual de 
tirar o fôlego e percursos 
desafiadores com quase 
100% de trilhas na Serra 
da Mantiqueira, partindo 
de Tremembé, e aproveitar 
esse evento para comemo-
rar junto com todos os tre-
membeenses os 126 anos 
de emancipação política da 
cidade”, explica um dos or-
ganizadores da prova, An-
dré Lima.

A previsão é de que a prova 
reúna mais de 400 partici-
pantes de alto nível, entre 
atletas profissionais e ama-
dores, que serão divididos 
entre os três percursos, sen-
do o curto de 12km, com 
tempo limite de 6h30min, o 
médio de 22km, com tem-
po de até 9h, e o longo de 
55km, cujo tempo de con-
clusão poderá chegar até 
16h de prova. A largada 
de todos os percursos será 
realizada na manhã do dia 
26 de novembro, sábado, 
quando a cidade comemora 
seus 126 anos.
GUERREIROS ULTRA 
TRAIL
Distâncias: 55km - 22km - 
12km
Largada: 6:00 - 7:00 - 8:00
Data: sábado, 26 de novem-
bro de 2022
Local: Ekotá]
Mais informações no perfil 
oficial @guerreiros.ultra.
trail


