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 Tremembé 

33º Anos

Romaria fluvial de 
Tremembé será no 

domingo, 03 de julho 
fissão, e que deu início 
à primeira romaria do 
tipo na cidade. De-
pois, por incentivo da 
família, o movimento 
ganhou mais adeptos 
e se manteve firme 
durante os anos que 
se passaram e hoje é 
realizada pela Colônia 
de Pescadores Profis-
sionais Emílio Varolli 
e apoiado pela Pre-
feitura de Tremembé.  
“Convido a todos que 
são adeptos da fé ca-
tólica ou que gosta-
riam de vivenciar esta 
experiência única, que 
se unam a nós neste 
dia 03 de julho. É um 
evento lindo, que une a 
fé, a tradição tremem-
beense e a natureza 
exuberante deste per-
curso pelo Rio Para-
íba até Aparecida do 
Norte”, disse o Prefei-
to Clemente, que tam-
bém irá participar mais 
uma vez do evento.  
Seu Tico foi o organi-
zador por 17 anos con-
secutivos, até o seu fa-
lecimento. Atualmente, 
membros de sua famí-
lia mantém a tradição, 

Tradicional evento ca-
tólico tremembeense 
ocorre sempre no pri-
meiro domingo de ju-
lho há mais de 30 anos. 
Saída dos barcos será 
das margens do Rio 
Paraíba próximo ao 
bairro do Padre Eter-
no, a partir das 7h. 
Além de Tremembé, 
são esperadas embar-
cações de Caçapava, 
Taubaté, Redenção da 
Serra, Natividade da 
Serra, Pindamonhan-
gaba, Roseira, Potim, 
Aparecida e Areias. 
A expectativa é gran-
de para receber os fi-
éis da Romaria Fluvial 
de Tremembé, que 
acontece no próximo 
domingo, 03 de ju-
lho, com destino ao 
Santuário Nacional 
de Aparecida por um 
percurso que segue 
por dentro das águas 
do Rio Paraíba do Sul.  
A Romaria é uma tradi-
ção turística e religiosa 
na cidade de Tremem-
bé desde de 1989, por 
iniciativa do senhor 
Benedito “Tico” Teo-
doro, pescador de pro-

unindo os esforços e 
a fé católica com ou-
tras famílias, amigos, 
a Colônia de Pescado-
res e demais pessoas 
que ajudam a organi-
zar o evento ao longo 
de mais de 30 anos.  
Confira a progra-
mação completa: 
Saída às 07h00 no 
bairro do Padre Eter-
no – Tremembé. 
Parada às 10h00 no 
Bosque da Princesa 
– Pindamonhangaba 
Parada às 12h00 
no antigo Porto de 
Areia Mantiquei-
ra – Moreira Cesar 
Chegada às 16h00 
no Bar do Pei-
xe – Aparecida 
Procissão até a Basílica 
MISSA ÀS 18h NA 
BASÍLICA NOS-
SA SENHORA 
DE APARECIDA 
Realização: Colônia 
de Pescadores Profis-
sionais Emílio Varolli 
Apoio: Prefeitu-
ra de Tremembé 
Porta-voz disponível: 
Alexandre Calil, Se-
cretário de Turismo e 
Cultura de Tremembé.

herivelto da fonseca 
e a todos os colabora-
dores que participa-
ram desta campanha. 
Doação é um ato de amor. 
Para colaborar é fá-
cil, basta deixar a sua 
doação de coberto-
res, mantas ou aga-
salhos, novos ou em 
bom estado, em algum 
dos pontos de coleta. 
Pontos de coleta: 
prefeitura de tremembé  
c o n d o m í -
nio portal do sol 
condomínio campos 

Na última semana, a 
primeira dama e presi-
dente do fundo social 
de tremembé, eliana 
maria neves de lima, 
recebeu a doação de 
204 cobertores que se-
rão distribuídos as fa-
mílias carentes do mu-
nicípio. A campanha 
foi realizada pela cipa 
com os funcionários da 
fábrica. 
Confira a en-
trega no vídeo. 
Nosso muito obrigado 
ao presidente da cipa, 

do conde I supermer-
cado leal do vale su-
permercado vida nova  
câmara municipal 
centro de eventos 
supermercado tirelli 
condomínio el-
dorado participe! 
O frio passa, mas 
o carinho fica.  
Realização:
 fundo social de são 
paulo e fundo so-
cial de solidarie-
dade de tremembé 
apoio: prefeitu-
ra de tremembé 

Solidariedade: fundo 
social de Tremembé 

recebe 204 
cobertores doados 
pela oxiteno e seus 

colaboradores 
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EXPEDIENTE

25-26-27 de Junho 2022 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico Nº 031/2022. Objeto: Aquisição e Prestação de Ser-
viços de Instalação de Aparelho de Ar Condicionado para o Poupa Tempo de Potim/SP. 
Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 24/06/2022, até as 08h00min 
do dia 06/07/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 
06/07/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 06/07/2022, horário 
de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na 
íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, tor-
na pública a Dispensa de Licitação Nº 164/2022 para Contratação de 
Empresa para Prestação de Serviços de Execução de Obra da Sede da 
Prefeitura – Fase 1, pelo valor total de R$ 91.550,03 (noventa e um mil e 
quinhentos e cinquenta reais e três centavos), a empresa CONSTRUTO-
RA EABM SJCAMPOS EIRELI. CNPJ: 08.653.047/0001-66, nos termos 
do Artigo 75, Inciso I, da Lei Nº 14.133/21. Potim, 24 de junho de 2022. 
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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 Câmeras de monitoramento identificam 
autores de furto de gado e GCM realiza 

prisão

Paulo, os GCMs en-
contraram uma vaca e 
dois bezerros (¾ ho-
landês), avaliados em 
R$ 10.500,00. No ve-
ículo, encontravam-se 
M.G., 46 anos, LJAM, 
19 anos e PAMF, 22 
anos, que confessaram 
a prática do furto de 
gado em uma proprie-
dade na cidade de Ro-
seira e que os animais 
seriam levados para 
Caçapava. “Esse veí-
culo já havia praticado 
furto de gado em Pin-
damonhangaba no dia 
anterior e mediante as 
características o nosso 
serviço de inteligência 
começou a monitorar 
veículos com essas ca-
racterísticas. Mais uma 
vez a boa atuação de 
nosso efetivo aliada à 
tecnologia proporcio-
nou o bom êxito da 
ocorrência”, afirmou o 
comandante da GCM, 
Sandro Alvarenga.
Os autores do furto 
indicaram o local da 
prática delituosa e fo-
ram conduzidos até o 
local, onde em contato 

O monitoramento por 
câmeras do Centro de 
Segurança Integrada 
(CSI) da Prefeitura de 
Pindamonhangaba foi 
novamente fundamen-
tal na identificação e 
prisão de autores de 
furto de gado, ocorrido 
nesta madrugada em 
ocorrência que contou 
com a participação da 
Guarda Civil Metropo-
litana.
Por volta das 2h30, os 
GCMs Hélcio e Orlan-
do, em patrulhamento 
pelas ruas, receberam 
informação do CSI de 
que um veículo tipo 
furgão, suspeito de ser 
utilizado para furto 
de gado, estava circu-
lando pelo município. 
Com o monitoramento, 
os GCMs conseguiram 
êxito em localizar o 
veículo pela Rodovia 
Presidente Dutra, efe-
tuando a abordagem no 
KM 99, altura do aces-
so principal da via Du-
tra ao município.
Na abordagem, den-
tro do veículo Fiat 
Ducato, placa São 

com o proprietário do 
imóvel foi realizado 
o reconhecimento dos 
animais como sendo 
de sua propriedade. 
Os elementos recebe-
ram voz de prisão e 
foram encaminhados 
ao Distrito Policial, 
onde tiveram a prisão 
ratificada por flagran-
te delito, pelo delega-
do Leonardo Ferreira. 
Além do veículo e dos 
gados, foram apreendi-
dos também um apare-
lho celular, uma chave 
boca, uma chave de 
fenda e um alicate.
O secretário municipal 
de Segurança, Fabrício 
Pereira, cumprimen-
tou os participantes da 
ocorrência pelo êxito 
em esclarecer o cri-
me. “Parabenizo nossa 
equipe que atuava no 
CSI monitorando e os 
GCMs que estavam em 
patrulhamento e, mais 
uma vez, a Prefeitura 
cumpre sua missão de 
colaborar com as for-
ças policiais sendo im-
placável na luta contra 
o crime”, afirmou.

Festival Gastronômico tem torresmo e 
feijão tropeiro no fim de semana

entre os restaurantes 
das regiões do Piracua-
ma e do Ribeirão Gran-
de com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba , 
por meio da Secreta-
ria de Cultura e Turis-
mo “Novo Turismo”, 
apoio do Fundo Social 
de Solidariedade, De-
partamento de Comu-
nicação da Prefeitura 
e Comtur – Conselho 
Municipal de Turismo.
O evento possui o 
apoio da Prefeitura, e 
de acordo com a Se-
cretaria de Cultura e 
Turismo, retornando os 
eventos na cidade após 
o período mais crítico 
da pandemia, inicia-
tivas como essas são 
muito bem-vindas para 
o fomento do turismo.
O secretário adjunto de 
Cultura e Turismo, Ri-
cardo Flores, disse que 
há opções para todos 
os públicos. “São res-
taurantes e bares com 
grande variedade gas-
tronômica, podendo 
agradar públicos com 
gosto diferente. Embo-
ra o restaurante apre-
sente um prato como 
o seu principal para o 

O II Festival Gastro-
nômico de Inverno 
Piracuama e Ribeirão 
Grande tem novas atra-
ções neste fim de se-
mana.
Hoje (25),  a atração 
chega ao bar Malake-
ra’s (estrada Jesus 
Antônio de Miranda, 
2193, Cruz Pequena), 
das 17h às 23h30, com 
torresmo de prato prin-
cipal e muita atração 
musical. No domingo 
(26), das 8 às 12 horas, 
haverá arraiá do café 
tropeiro no Café da 
Marilza (estrada Cap. 
Avelino Alves Pereira) 
e o público poderá se 
deliciar com feijão tro-
peiro e muita música.
Em todos os finais de 
semana de junho e ju-
lho ocorrerão atrações 
musicais, feiras e ex-
posições.
O foco gastronômico 
conta com pratos es-
pecialmente elabora-
dos pelos restaurantes 
participantes, que são 
o carro-chefe de cada 
estabelecimento.
A iniciativa do Festi-
val Gastronômico de 
Inverno é uma parceria 

festival, a cozinha do 
local continua servindo 
suas demais refeições e 
porções normalmente. 
Com isso, quem vai a 
um dos locais do fes-
tival pode se deliciar 
com um vasto cardá-
pio, além de ouvir mú-
sica de qualidade e se 
divertir com a família e 
amigos”.
Ele ressaltou que, além 
da presença do público 
de Pinda, os primeiros 
dias do festival tam-
bém registraram turis-
tas de outras cidades. 
“Estamos recebendo 
centenas de pessoas 
de São José dos Cam-
pos, Taubaté, Tremem-
bé, Campos do Jordão 
e Guaratinguetá, que 
estão aproveitando o 
fim de semana para co-
nhecer um pouco mais 
das atrações de Pinda”, 
completou Flores
Para conferir a progra-
mação completa do II 
Festival Gastronômico 
de Inverno Piracuama 
e Ribeirão Grande, 
acesse https://pinda-
monhangaba.sp.gov.
br/ii-festival-gastrono-
mico-de-inverno.
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Confira a programação da 99ª 
Festa de São Pedro Pescador

Caiçara
19h15: Leilão de Re-
mos (Setorial de Artes 
Plásticas e visuais da 
Fundart) – Vila Caiçara
21h: 
Kauze – palco princi-
pal
23h: Nako E Rafael – 
palco principal
Dia 26 – domingo  
9h: Corrida de Cano-
as Caiçaras – Praça de 
Eventos
13h: Premiação da 
Corrida de Canoas – 
Vila Caiçara
14h: Fandango Bacu-
rau – Vila Caiçara
16h: Fandango Mestre 
Pedrinho – Vila Caiça-
ra
17h: Fandango Ciran-
da Caiçara – Vila Cai-
çara
18h: Coral Indígena 
Xondáro Mirim Mbo-
rai (Aldeia Boa Vista) 
– Vila Caiçara
19h: Salve 012 – palco 
principal
21h: Luara e as Coma-
dres – palco principal
23h: Miltinho Edilber-
to- palco principal
Dia 27 – segunda-feira

Começou ontem e se-
gue até o próximo dia 
29, mais uma edição 
da Festa de São Pedro 
Pescador de Ubatuba, 
realizada na Praça de 
Eventos da cidade, lo-
calizada na Avenida 
Iperoig. 
Organizada pela Pre-
feitura de Ubatuba, por 
meio da Fundação de 
Arte e Cultura – Fun-
dart, a festa contará 
com apresentações 
culturais, comidas tí-
picas, shows musicais, 
concurso Rainha dos 
Pescadores 2022, cor-
rida de canoas, procis-
são marítima e muitas 
outras atracões.
A 99ª Festa de São Pe-
dro homenageia o pa-
droeiro dos pescadores 
e valoriza a tradição, a 
fé e a cultura caiçara.
Confira a programação 
completa da festa: 
Dia 25 – sábado
13h: Maracatu Itaomi 
– Vila Caiçara
17h: Grupo Ô de Casa 
(Quilombo da Fazen-
da) – Vila Caiçara
18h: Concertada – Vila 

18h30: Grupo Semen-
tes do Prumirim – Vila 
Caiçara
20h: Dança da Fita do 
Itaguá – Vila Caiçara
21h: Janayna Morais – 
palco principal
22h: Banda Praieira – 
palco principal
Dia 28 – terça-feira
19h: Cantamar – palco 
principal
21h: Leandro Araújo 
Banda – palco princi-
pal
23h: Planta e Raiz – 
palco principal
Dia 29 – quarta-feira
13h30: Procissão marí-
tima e benção dos an-
zóis – saída da Igreja 
Matriz
15h: Missa Campal – 
Espaço da Festa
18h: Congada de Bas-
tões de São Benedito – 
Vila Caiçara
19h: Premiação barcos 
e canoas decoradas – 
palco principal
20h: Clube do Choro – 
Vila Caiçara
21h: Caiçara Band – 
palco principal
22h30: Peixe Elétrico 
– palco principal

Começou nesta sexta (24) o Festival de 
Tradições Nordestinas em Ilhabela

Pop Music, seguida 
do Trio Luar às 21h e 
em seguida, o popular 
Silvio Brito, às 22h. 
No domingo (26/6), as 
apresentações musicais 
continuam com Erick 
Lins (20h), Triboluz 
(21h) e Manauê (22h).
“Este festival foi cria-
do para valorizar toda 
a tradição nordestina. 
Esperamos que todos 
apreciem e gostem da 
programação. Quere-
mos inserir mais este 
festival no calendário 
anual de eventos da 
cidade. Estão todos 
convidados a presti-
giar a programação do 
Festival de Tradições 
Nordestinas”, convida 
o Prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci.
O evento será reali-

Promovido pela Prefei-
tura de Ilhabela, come-
çou nesta sexta-feira 
(24/6), o “Festival de 
Tradições Nordesti-
nas”, no bairro do Pe-
requê, com muitas co-
midas típicas, forró e 
baião. O evento vai até 
o domingo (26/6).
Durante os três dias 
de festa, os visitantes 
poderão vivenciar e 
valorizar a rica e varia-
da cultura nordestina, 
através de apresenta-
ções musicais e comi-
das típicas.
Na programação musi-
cal, a Banda Maracaru 
abre a noite de shows, 
às 21h, seguido da Ban-
da Caiana nesta sexta-
-feira (24/6). Já no sá-
bado (25/6), às 20h, se 
apresenta a banda local 

zado no estaciona-
mento da Secretaria 
de Educação, que fica 
localizado na avenida 
São João, 277, no Pe-
requê. O Festival de 
Tradições Nordestinas 
é promovido pela Pre-
feitura de Ilhabela por 
meio da Secretaria de 
Cultura.
Programe-se:
Sexta-feira – 24 de ju-
nho
21h – Banda Manda-
caru
22h – Banda Caiana
Sábado – 25 de junho
20h – Pop Music
21h – Trio Luar
22h – Silvio Brito
Domingo – 27 de ju-
nho
20h – Erick Lins
21h – Triboluz
22h – Manauê

 
 
 

EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 11/2022 

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal de Saúde torna público que, no período de 27,28 ,29 
e 30 de Junho de 2022, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para o cargo de Médico de Família (ESF) 
por prazo determinado - Carga Horária 40hs Semanais – Remuneração – R$ 10.891,35(mensais).O edital, na íntegra, 
estará disponível no site: www.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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 - Centro - Redenção da Serra - SP. 
CEP: 12.170-000 Tel: (12) 3676-1600 – 3676-1282 
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Ilhabela participou do mais importante 
fórum de turismo do país

cia de ofertar novas 
experiências e inves-
tir em inteligência de 
mercado; abordou a 
relevância de atrações 
e parques como indu-
tores de turismo; além 
de temas como inclu-
são étnica e social nas 
empresas, mobilidade, 
sustentabilidade, polí-
tica e economia.
Para a Secretária de 
Desenvolvimento Eco-
nômico e do Turismo 
de Ilhabela, Luciane 
Leite, estar presente no 
evento é uma importan-
te forma de se atualizar 
e fazer networking: “O 
Fórum Panrotas é o es-
paço ideal para discutir 
tendências e assuntos 
relevantes do nosso 
turismo, que estão di-
retamente relacionados 
com Ilhabela. Tivemos 
a oportunidade de fazer 
contato com parceiros 
importantes e constatar 
o que muitos estudos 
já haviam apontado, 
como o crescimento 
do turismo doméstico 
e regional. Além dis-

Ilhabela marcou pre-
sença no Fórum Panro-
tas, o principal fórum 
do turismo brasileiro, 
que ocorreu em São 
Paulo nos dias 21 e 22 
de junho.
O evento apresentou 
temas relevantes e es-
tratégicos, apontando 
as principais tendên-
cias para o turismo no 
Brasil e no mundo e 
reuniu as maiores lide-
ranças do trade turísti-
co ligadas aos setores 
público e privado.
O Fórum Panrotas 
abordou aspectos rela-
cionados à distribuição 
das viagens, destacan-
do os principais canais 
pelos quais o viajan-
te se informa sobre 
os destinos e compra 
suas viagens; sobre a 
importância de inovar 
para atender bem e 
conquistar o turista; re-
velou tendências liga-
das ao turismo corpo-
rativo e aos mercados 
de hotelaria, aviação 
e cruzeiros marítimos; 
destacou a importân-

so, uma pauta bastante 
comentada foi a reto-
mada do turismo cor-
porativo, em especial a 
tendência do fortaleci-
mento do bleasure, que 
inclui momentos de la-
zer durante as viagens 
a negócios. Este tema 
é importante para nós, 
uma vez que Ilhabela 
apresenta um grande 
potencial para receber 
viagens corporativas, 
por isso vamos estrutu-
rar mais este segmento 
a partir deste segundo 
semestre”. Estiveram 
presentes no Fórum 
Panrotas a Secretária 
de Desenvolvimento 
Econômico e do Turis-
mo, Luciane Leite; o 
Presidente do Conse-
lho de Turismo de Ilha-
bela (Comtur), Ricardo 
Cretella; a Diretora de 
Eventos e Promoção, 
Clara Viebig; o Dire-
tor de Turismo, Rafael 
Pombo; o Coordenador 
de Turismo, Aurélio 
Rufo e o Assessor de 
Inteligência de Merca-
do, Bruno Oliveira.

1ª etapa do Ubatuba Pro Surf 
será realizado em julho

pal (Pro Surf) procura 
abraçar o surf como um 
todo de Ubatuba, com 
todas as categorias e 
todas as gerações, fa-
zendo do evento uma 
grande confraterniza-
ção”. Em 2021 o cam-
peonato foi realizado 
em uma única etapa 
por conta da alta na 
pandemia, mas para 
este ano estão previstas 
novamente três etapas 
do circuito.
O Ubatuba Pro Surf é o 
principal campeonato 
realizado em parceria 
com a Prefeitura Mu-
nicipal de Ubatuba, e 
Lima destacou que o 
objetivo é fazê-lo cres-
cer cada dia mais, dan-
do mais visibilidade à 
todas as áreas da cultu-
ra do surfe. “A meta é 
fazer com que cada vez 
mais o Ubatuba Pró 
Surf evolua, pois acre-
dito que é o maior do 
mundo, a competição 
é realizada para 17 ca-
tegorias, e a gente não 

Ubatuba será sede de 
três campeonatos de 
surfe no mês de julho, 
um deles é o conheci-
do Ubatuba Pro Surf, 
competição municipal 
que é esperada pelos 
atletas locais.  
Durante o ano são re-
alizadas no município 
mais de 30 competi-
ções.
Segundo o presidente 
da AUS – Associação 
Ubatuba de Surf, Clei-
ton Santos, o objetivo 
deste ano é valorizar 
toda a cultura do surfe 
no campeonato. “Para 
esse circuito o intuito é 
trazer a família toda de 
volta, trazer a cultura 
do surfe para o campe-
onato, com pinturas de 
pranchas e artesanatos, 
como por exemplo”.
Fábio Lima, coorde-
nador dos Esportes de 
Aventura da secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Ubatuba, comentou a 
importância do cam-
peonato. “O Munici-

sabe da existência de 
nenhum campeonato 
municipal que abran-
ge uma quantidade tão 
grande de categorias”.
Há a previsão do au-
mento na quantidade 
de eventos na moda-
lidade para o próximo 
ano, que no momento 
já tem cerca de trinta 
competições. “Somen-
te neste semestre te-
mos 21 eventos previs-
tos, e pode ser que essa 
quantidade aumente 
em mais dois ou três 
campeonatos no ca-
lendário até o final do 
ano”, declarou Lima.
Confira os eventos de 
julho:
3ª etapa – Circui-
to Lanai de Surf                               
13/07
1ª etapa – Ubatuba Pró 
Surf 2022                            15 
a 17/07
1ª etapa – Circuito Fi-
lipe Toledo Surf 2022            
23 e 24/07
*Calendário sujeito à 
alterações
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Vila dos artesãos do 
Fundo Social tem 

grande visitação de 
público no 1º dia de São 

João de Caçapava

tos típicos da região.
O objetivo da parceria 
entre o Fundo Social e 
os artesãos é gerar renda 
para esses grupos, mos-
trar para o grande públi-
co a produção artesanal 
de Caçapava e da região 
e estimular o turismo no 
município. 
A Vila dos Artesãos tam-
bém ajuda nas obras as-
sistenciais do Fundo, 
com um repasse de 20% 

 barraca do Fundo Social 
de Solidariedade, que 
este ano foi transforma-
da em uma grande Vila 
de Artesãos, teve grande 
participação de visitan-
tes, no primeiro dia do 
Festival São João de Ca-
çapava. Entre os produ-
tos expostos para a venda 
estavam artesanatos em 
tecido, madeira, fibras, 
além de doces, cachaças, 
mel, entre outros produ-

do que é vendido para a 
entidade.
Para quem entra na fes-
ta, a barraca fica ao lado 
direito da entrada prin-
cipal, aberta ao público 
durante todos os dias da 
programação. 
Nesta quinta funcionará 
das 19h às 23h e na sexta, 
sábado e domingo, das 
11h às 23h. A Vila reúne 
20 expositores convida-
dos.

Divisão de Esportes 
de Caçapava 

informa horários de 
atividades esportivas 
em espaços públicos

ços: Ginásio Municipal 
de Esporte, Quadra Po-
liesportiva do Jardim São 
José, Parque Ecológico 
da Moçota e academias 
ao ar livre.
Existem opções para 
crianças, adultos e ido-

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secreta-
ria de Cultura, Esporte e 
Lazer – Divisão de Es-
portes, informa os horá-
rios e locais disponíveis 
para atividades esporti-
vas nos seguintes espa-

sos. As vagas são limita-
das. Para participar, basta 
procurar os professores 
nos locais e horários das 
atividades, a partir do dia 
27 de junho. Veja abaixo 
os horários e as ativida-
des disponíveis:
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A 2ª Etapa do Circuito de 
Corrida Dr. Ronaldo Prado, São Luiz do 

Paraitinga – São Pedro de Catuçaba, será 
realizada no domingo, 26 de junho de 

2022, no Distrito de Catuçaba, com 
largada da Praça São Pedro.

participar da caminhada 
não será necessário fazer 
inscrição.
A categoria prevista para 
é SOLO masculino e fe-
minino. A idade mínima 
permitida PARA PAR-
TICIPAÇÃO É DE 16 
ANOS COMPLETOS 
com o termo de autori-
zação regularmente assi-
nado pelo responsável e 
acima de 18 anos. 
AO SE INSCREVER 
PARA a corrida, o parti-
cipante ACEITA TODOS 
os termos do REGULA-
MENTO e assume TO-
TAL responsabilidade 
por sua participação na 
corrida. 
RETIRADA DE KITS 
(numeral) A entrega dos 

O horário da largada será 
às 8h. E a premiação pre-
vista às 9h.
Todos os horários po-
derão sofrer pequenos 
ajustes dependendo das 
condições das trilhas e 
previsão do clima. A or-
ganização se dará o di-
reito de qualquer altera-
ção sobre os endereços 
das largadas e horários, 
sendo os atletas comu-
nicados e-mail e redes 
sociais. 
Poderão participar da 
corrida/caminhada, atle-
tas de ambos os sexos, 
regularmente inscritos. 
Corrida será disputada 
na distância de 6,200 km. 
E a caminhada será de 
4 km. Lembrando para 

kits da CORRIDA acon-
tecerá no dia 25 de junho 
de 2022, das 10h às 13h, 
no Centro Cultural Mu-
nicipal - São Luiz do Pa-
raitinga/SP. E no dia 26 
de junho de 2022, das 6h 
às 7h na Praça São Pedro 
Distrito de Catuçaba.
Para a RETIRADA DOS 
KITS, o atleta deve le-
var: 1kg de alimento (ar-
roz ou feijão), UM DO-
CUMENTO ORIGINAL 
COM FOTO; E assinar o 
TERMO DE RESPON-
SABILIDADE DA PRO-
VA. (o termo chegará no 
email do participante) 
Não serão entregues kits 
após o evento e também 
fora do horário estabele-
cido pela organização. 

A campanha de arrecadação de  
lacres em Tremembé segue em 

frente

DAÇÃO:
 Bar do Lino
 Casa de Ração Avenida
Bar da Bia 
Bar do Caveira
Leite na Pista
 Empório Serra a Vista
Adega do Chicão 
Bora lá
Ellen Toledo 
St Adega (antiga Adega 
do Felipe)
Depósito de bebidas Oli-
veira 
Bar do Tidi
Bar do Toninho 
Bar do Bodinho
Bar do Moacir 
Adega dois Irmãos 
 Bar do Carioca
 Restaurante e Lanchone-
te Bom sabor
 Padaria Pão Vale 
Gu Macri
Padaria do Hélio 
 Bar do Miselso

A campanha do Lacre 
Solidário não para! Con-
tinuamos arrecadando 
lacres de latas de alumí-
nio, e estamos em busca 
de mais uma cadeira de 
rodas. O Lacre Solidário, 
além de ser um apoio na 
conquista de cadeiras de 
rodas, é uma excelente 
maneira de dar o desti-
no certo para lacres de 
alumínio e fazer a devi-
da reciclagem.  Sempre 
que consumir uma bebi-
da em lata de alumínio, 
lembre-se dessa campa-
nha. Na hora de separar 
o lixo para a coleta faça 
também a separação dos 
lacres de latinhas que fo-
ram utilizadas e entregue 
nos pontos de coleta em 
Tremembé:
CONFIRA ALGUNS 
PONTOS DE ARRECA-

 Padaria Parque das Fon-
tes 
 Bell Lanches
 Oscar salgados 
Bar do Alemão 
 Pastelaria da Juju
Delícias da Laly
 Supermercado do Com-
padre
Condomínio Portal do 
Sol
 Rede Municipal de En-
sino
 Restaurante Gamela 
 Restaurante Hora do 
Rango 
Restaurante Sabor da 
Terra 
 Conveniência do Posto 
de gasolina Corsan 
 Wizard Idiomas 
 Escola adventista 
SUA ATITUDE PODE 
FAZER A DIFERENÇA 
NA VIDA DE MUITA 
GENTE.
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Continua hoje (25/6) festa 
junina em Santo Antônio do 

Pinhal, no Centro de Eventos 
do Clube Pinhalense.

A Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente da prefeitura de 

Santo Antônio do Pinhal 
realiza a Campanha de 

Doação de Mudas.


