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Última etapa do circuito de corrida de rua 
será domingo no parque da cidade de pinda

A Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba vai pro-
mover a 5ª e última Etapa 
Circuito de Corrida de Rua 
2022 no domingo (27), com 
largada às 7h30, no Parque 
da Cidade.
A organização do evento 
pede que os competidores 
cheguem com antecedên-
cia para retirar o número 
e chip. Será um percurso 
de aproximadamente 5km, 
com largada no Parque da 
cidade e percurso no Anel 
Viário.
Por isso, no domingo, en-
tre 7 e 11h30, o trecho do 
anel viário (José Geraldo 
Rodrigues Alckmin), entre 
a rotatória do Tenda até a 
rotatória próxima ao Qua-
tro Milhas, será interditado.
Na última etapa, além de 
entrega de medalhas a to-

dos os participantes, a Se-
cretaria de Esportes e Lazer 
vai entregar troféus para os 
campeões de cada categoria. 
“Vamos reunir os tempos 
das cinco etapas e premiar 
com troféus os primeiros 
colocados. Portando, as 
pessoas que foram às eta-
pas anteriores têm chances 
de receber troféus. Assim, 
pedimos que elas corram e 
depois aguardem a premia-
ção”, disse o secretário de 
Esportes, Everton China-
qui. Um dos responsáveis 
pela organização da prova, 
o professor Luís Fernando 
de Souza Pinto, explicou 
que este ano existem novas 
categorias, como a inclusão 
de corridas kids, para crian-
ças com idade a partir dos 
dois anos e distâncias entre 
50 e 1.000 metros. “Temos 
cinco categorias masculino 

e feminino para crianças e 
outras 13 categorias mascu-
lino e feminino para as de-
mais, dos 17 anos para cima 
– sem limite de idade – com 
percurso entre 4km e 6km, 
além de provas para pesso-
as com deficiência”.
Kids 1, dos 2 aos 5 anos; 
kids 2, dos 6 aos 7 anos; 
pré-mirim (8 a 10 anos); 
mirim (11 a 13 anos); in-
fantil (14 a 16 anos); juve-
nil (17 a 19 anos); adulto 
1 (20 a 24 anos); adulto 2 
(25 a 29 anos), máster 1 (30 
a 34 anos), máster 2 (35 a 
39 anos), máster 3 (40 a 44 
anos), veterano 1 (45 a 49 
anos), veterano 2 (50 a 54 
anos), veterano 3 (55 a 59 
anos), veteraníssimo 1 (60 
a 64 anos), veteraníssimo 2 
(65 a 69 anos), veteraníssi-
mo 3 (70 anos ou mais); e 
pessoa com deficiência.

Secretaria de Cultura de Caçapava recebe 
inscrições para oficinas de artesanato a 

partir de segunda-feira (28)

A Secretaria de Cultura e 
Turismo da Prefeitura de 
Caçapava recebe inscrição 
a partir de segunda-feira, 
dia 28 de novembro, para 
vagas em oficinas de arte-
sanato por meio do Proje-
to Bem Mais Cultura. As 
aulas serão realizadas na 
nova sede da Secretaria, lo-
calizada na Rua Padre José 
Benedito Alves Monteiro, 
480, Vila Santos (prédio do 
extinto Grêmio dos Subte-
nentes). 
São oferecidas vagas nas 
seguintes modalidades:

Arte em tecido, com au-
las às segundas-feiras, das 
9h às 12h e das 13h30 às 
16h30;
Pintura em madeira, com 
aulas às terças-feiras, das 
8h às 11h e das 14h às 17h;
Crochê e fuxico - com aulas 
às quartas-feiras, das 9h às 
11h e das 13h às 16h;
Bordado livre - com aulas 
às quintas-feiras, das 8h às 
11h e das 13h às 16h;
Para se inscrever, basta pro-
curar as monitoras no local 
e horário das aulas e preen-
cher a ficha de inscrição. 

Nos dias de jogos do Bra-
sil na Copa, o expediente 
na Prefeita será encerrado 
uma hora antes das partidas 
(MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI)
O Projeto Bem Mais Cul-
tura oferece ainda aulas de 
arte urbana no Parque Eco-
lógico da Moçota, às terças, 
quartas e sextas-feiras, das 
7h às 8h45 e das 16h30 às 
18h; e aos Sábados, às 8h 
às 12h.
Mais informações na Secre-
taria de Cultura e Turismo: 
Tel. (12) 3652-9222
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EXPEDIENTE

26-27-28 de novembro 2022 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 063/2022. 
Objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Ser-
viços Funerários com o Fornecimento de Urnas Mortuárias, Incluindo 
Suporte, Paramentações e Translado, em Atendimento às Famílias em 
Vulnerabilidade Social do Município de Potim. Data para recebimento 
de proposta: das 08h00min do dia 26/11/2022, até as 08h00min do dia 
08/12/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min 
do dia 08/12/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 
08/12/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso iden-
tificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado 
aos interessados no site supracitado. Maiores informações através do 
telefone (12) 3112-9200.

Aviso de Retificação – Pregão Eletrônico Nº 050/2022 – OBJETO: Re-
gistro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Pneus, Câma-
ras e Protetores, e Prestação de Serviços de Instalação, Alinhamento e 
Balanceamento. Tendo em vista Relatório de Exame Prévio de Edital do 
Pregão em epígrafe pelo Exmo. TCE-SP conforme Processo Eletrônico 
Nº 19224.989.22, retifica-se o item 1.2.4 do Anexo II do Edital, retiran-
do-se a exigência de Certificado do Ibama pelo fabricante. Desta forma, 
ficam alteradas: Data para recebimento de proposta: até as 08h00min 
do dia 09/12/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 
09h00min do dia 09/12/2022; data de início da sessão pública: às 
09h00min do dia 09/12/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.
br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital retificado na íntegra 
poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Potim, 25 
de novembro de 2022. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.
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Novo cartão 
postal de Tremembé é 
uma locomotiva maria 

fumaça de 1922 

Ação conjunta das Pre-
feituras de Tremembé e 
Taubaté resultou em um 
novo ponto turístico na Pra-
ça da Estação Ferroviária. 
A Locomotiva Maria Fu-
maça fabricada na Suí-
ça em 1922 e um vagão 
de passageiros de 60 lu-
gares são o novo ponto 
de visitação da Estância 
Turística de Tremembé. 
Um projeto inédito para 
resgatar a cultura, a histó-
ria e criar um novo atrativo 
turístico em Tremembé e 
valorizar ainda mais o cen-
tro histórico do município. 
A Estação Ferroviária de 
Tremembé data de 1914 e 
funcionou até a década de 
1950 como uma extensão à 
Estrada de Ferro Central do 
Brasil, escoando principal-
mente a produção de arroz e 
café cultivados pelos Mon-
ges Trapistas que habitaram 
a cidade no início do século 
XX.
 Existem relatos de que, 
ainda na década de 1960, 
o trem passava por Tre-
membé e muitos passagei-
ros desembarcavam por 
ali mesmo após a Estação 
ter sido desativada. O tri-

lho original, porém, foi 
retirado após este período. 
Pensando em regatar essa 
rica história tremembeense 
e criar um novo atrativo tu-
rístico de potencial regional 
no município, a Prefeitura 
de Tremembé realizou uma 
parceria com a cidade de 
Taubaté e a Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão para 
recriar este cenário históri-
co na Praça Geraldo Costa 
com um novo atrativo turís-
tico para o Vale do Paraíba.  
Após uma grande operação 
logística cinematográfi-
ca realizada pela empresa 
Cunzolo, que durou mais de 
10h, e envolveu equipes es-
pecializadas no transporte 
de alta complexidade, a Lo-
comotiva Maria Fumaça de 
fabricação Suíça, de 1922, 
e quase 9m de comprimen-
to, junto com um vagão de 
passageiros com 60 lugares 
e 20 metros de extensão, 
que juntos somam mais de 
50 toneladas, finalmente 
foram transportadas des-
de o Parque Vale do Itaim, 
em Taubaté, até a Praça da 
Estação, em Tremembé. 
“Agora o complexo históri-
co ferroviário de Tremem-

bé ganhou um novo cartão 
postal que relembra turistas 
e moradores sobre o rico 
passado cultural da cidade 
e da Estação, de onde os 
Monges Trapistas vindos 
da França escoavam sua 
produção de arroz e café no 
início do Século XX. 
Um local para reviver me-
mórias e emoções, que 
seguem vivas e passando 
de geração em geração 
em Tremembé”, expli-
ca o Prefeito Clemente. 
O local é hoje um ponto de 
encontro entre os amantes 
do pedal que podem, des-
de a Estação, curtir o Cir-
cuito do Cicloturismo de 
Tremembé de 27km cujo 
mapa do trajeto está dis-
ponível em um totem in-
terativo que conta com a 
tecnologia de QR Code. 
O complexo da Locomotiva 
Maria Fumaça de Tremem-
bé, localizado na Praça 
Geraldo Costa – Centro, é 
aberto ao público para visi-
tação gratuita todos os dias, 
de segunda a domingo e já 
está sendo considerado por 
muitos o novo cartão postal 
do Vale do Paraíba e da Re-
gião Turística da Fé.

Estão abertas as 
inscrições para a prova 

pedestre de aniversário de 
Tremembé, que será realizada 

no próximo dia 27 de 
novembro em comemoração 

aos 126 anos da cidade

A tradicional Prova 
Pedestre de Aniversá-
rio de Tremembé será 
realizada pela Prefeitu-
ra no dia 27 de novem-
bro, através da Secreta-
ria de Esporte e Lazer, 
com largada e chegada 
na Praça Geraldo Cos-
ta (Praça da Estação) e 
um percurso de 6 km 
de volta única. 
Haverá premiação 
por faixa etária para 
o 1º, 2º e 3º colocado 
masculino e feminino 
e medalha de partici-

pação para todos os 
atletas inscritos.    A 
largada será feita de 
forma única, onde to-
dos os atletas deverão 
estar concentrados no 
local da prova 10 mi-
nutos antes da largada 
que está prevista para 
acontecer pontualmen-
te às 08h. INSCRI-
ÇÕES: As inscrições 
serão feitas pelo site: 
http://www.amilton.
net.br/tremembe
O número de peito 
será entregue nos dias 

21, 22, 23, 24 e 25 de 
novembro de 2022, no 
Centro de Lazer João 
Batista do Nascimento 
Lima (quadra coberta), 
localizado na rua An-
tenor Vargas, n.º 398,  
mediante a colabora-
ção solidária de 1kg 
de arroz ou feijão, que 
será doado para o Fun-
do Social de Solidarie-
dade de Tremembé.
Mais informações: se-
cretaria de esporte e 
lazer 
 (12) 3672-2846
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Tremembé completa 126 anos 
com programação especial de 

aniversário em novembro e 
dezembro na cidade 

Cidade completa 126 anos 
no dia 26 e a Prefeitura pre-
para ações de entretenimen-
to gratuitas em novembro e 
dezembro.Corrida de rua, 
exposição de carros anti-
gos, shows com Mundo de 
Kaboo e o Bloco Juca Teles 
e apresentações culturais 
gratuitas estão entre as ati-
vidades deste ano.
Praça da Estação será o pal-
co das festividades, com 
acesso gratuito para a po-
pulação.
A Prefeitura de Tremembé 
prepara diversas celebra-
ções pelo aniversário de 
126 anos da cidade. Entre 
as atividades previstas estão 
a tradicional prova pedestre 
de 6km, duas exposições de 
carros antigos, atividades 
de lazer, show infantil com 
Mundo de Kaboo e a apre-
sentação de marchinhas 
do Bloco Juca Teles, além 
de apresentações teatrais e 

culturais gratuitas durante 
os meses de novembro e 
dezembro. “São 126 anos 
para celebrar o crescimento 
de uma cidade que está re-
almente cuidando da nossa 
gente. As atividades serão 
centralizadas na Praça da 
Estação, um local de fácil 
acesso para todos, e nossa 
equipe está preparando di-
versas atrações que terão 
início desde o dia 20 de no-
vembro, e um #diaespecial 
programado para o sábado 
26, com a apresentação do 
Mundo de Kaboo e do Blo-
co Juca Teles. A programa-
ção segue durante todo o 
mês de dezembro junto com 
a edição do Natal Ilumina-
do Solidário 2022”, explica 
o Prefeito Clemente.
Confira algumas das ativi-
dades já confirmadas para 
celebrar os 126 Anos de 
Tremembé: FESTA DE 
ANIVERSÁRIO COM 

MUNDO DE KABOO E 
BLOCO JUCA TELES
No dia 26 de novembro, 
sábado, a cidade recebe 3 
atrações especiais: o Pro-
jeto Cultura em Ação, que 
traz todas as oficinais cul-
turais da Prefeitura, o show 
infantil Mundo de Kaboo e 
fechando o dia mais do que 
especial, o Bloco Juca Teles 
e um super show com as 
melhores marchinhas e can-
ções do carnaval regional. 
Tudo isso acontece também 
na Praça da Estação, das 
14h às 20h, e a entrada é 
gratuita.
PARCERIA COM O SESI 
PARA ATRAÇÕES MUSI-
CAIS 
Entre os dias 02 e 04 de de-
zembro, de sexta a domin-
go, a cidade de Tremembé 
recebe a Unidade Móvel de 
Cultura do @sesi.sp  
Aguardem a programação 
completa de dezembro!

O fundo social de 
solidariedade de tremembé 

inicia a campanha de 
arrecadação de brinquedos e 

guloseimas que serão 
distribuídos no natal solidário

Nos últimos anos, Tremem-
bé vem se destacando em 
uma ação mais que especial, 
marcada pela generosidade 
e pelo amor ao próximo. 
 Para a Primeira Dama e 
Presidente do Fundo So-
cial, Eliana Maria Neves de 
Lima, a Campanha Natal 
Solidário é mais uma opor-
tunidade de praticarmos um 
gesto de amor e de propor-

cionar momentos de cari-
nho, alegria e diversão para 
diversas crianças carentes 
na nossa cidade, “Gostaria 
de pedir para a população 
que puder ajudar e para os 
empresários que puderem 
contribuir, que façam a do-
ação de um brinquedo novo 
ou de guloseimas, para rea-
lizarmos mais esta ação de 
solidadriedade em um mo-

mento tão lindo na época 
das festividades de Natal” 
comenta Eliana. 
As doações poderão ser 
entregues ATÉ O DIA 16 
DE DEZEMBRO, na sede 
do Fundo Social, rua José 
Monteiro Patto, nº 325, Jd. 
Bom Jesus. DOAR É UM 
GESTO DE AMOR!
MAIS INFORMAÇÕES:
 3674-3660 | 3674-3910
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CCZ de Taubaté realiza resgate de 
cavalo em situação de maus-tratos

Após receber denúncias de 
moradores do bairro Es-
planada Santa Terezinha, o 
Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) de 
Taubaté, com o apoio da 
Guarda Civil realizou nesta 
semana, o resgate de um ca-
valo em situação de maus-
-tratos.

O tutor do animal não se 
encontrava no momento do 
resgate e ao chegar no local, 
a equipe encontrou o cava-
lo desnutrido, sem comida 
e água a disposição e sem 
abrigo.  
Devido às condições ele 
não consegue se manter em 
pé sem auxilio.

O cavalo foi levado para o 
Centro de Controle de Zoo-
noses (CCZ), onde passou 
por uma avaliação de um 
médico veterinário. 
Após a realização de exa-
mes, foi constatado pro-
blemas estomacais e outras 
doenças estão sendo inves-
tigadas.

Programação 
aniversário 126 anos 

de Tremembé 
Sábado, 26 de novembro 
14h30 - oficinas culturais 
projeto cultura em ação 
16h00 - show infan-
til mundo de kaboo 
17h00 inauguração oficial 
da locomotiva maria fumaça 
17h15 - 
show com o bloco juca teles 
domingo, 27 de novembro 

08h00 - largada da tradi-
cional prova pedestre de 
aniversário de tremembé.  
14h00 – 
encontro de carros airco-
oleds do cllube catau – 
clássicos aircooled taubaté 
todas as atrações são gra-
tuitas e acontecem na praça 
geraldo costa (praça da es-

tação e da maria fumaça). 
E no próximo final de se-
mana, de 02 a 04 de dezem-
bro, a festa continua em 
tremembé com a chegada 
da unidade móvel de cultu-
ra do @sesi! 
Aguardem a agen-
da completa das atra-
ções de dezembro!  

Raça Negra e bateria da Mancha 
Verde são atrações do Dia do 

Samba em Ilhabela

Para celebrar o Dia Nacio-
nal do Samba (2/12), a Pre-
feitura de Ilhabela traz para 
a cidade uma programação 
especial nos dias 2, 3 e 4 de 
dezembro, sempre a partir 
das 19h, no novo Parque do 
Galera, entre elas a apresen-
tação especial do renomado 
grupo Raça Negra e a bate-
ria show da Escola de Sam-
ba Mancha Verde. 
Na sexta-feira (2/12), a 
atração principal fica por 
conta das apresentações das 
baterias das escolas de sam-
ba de Ilhabela. 
Já no sábado (3/12), é a vez 
da banda Raça Negra, co-
mandada por Luiz Carlos, 
responsável por inspirar ge-
rações. Sendo considerada 
uma das principais do gêne-
ro no Brasil, a banda conduz 
um show de muita interação 

e nostalgia, cantando seus 
maiores sucessos. Finali-
zando as apresentações do 
evento, no domingo (4/12), 
é a vez da Escola de Samba 
Mancha Verde, atual cam-
peã do Carnaval 2022 de 
São Paulo, que realiza sua 
apresentação a partir das 
20h. Vale destacar que em 
todos os dias, a partir das 
19h, bandas locais fazem a 
apresentação inicial. O Dia 
do Samba em Ilhabela é 
promovido pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Cultura. 
As apresentações terão 
transmissão ao vivo no 
facebook.com/tribunado-
povo. O Dia Nacional do 
Samba ou Dia do Samba é 
comemorado e festejado, 
anualmente, em 2 de de-
zembro. 

O Brasil é conhecido inter-
nacionalmente pelo samba, 
um estilo musical e de dan-
ça típicos do país. Em 2005, 
o samba de roda se tornou 
obra-prima do patrimônio 
oral e imaterial da humani-
dade pela Unesco. 
Essa manifestação brasi-
leira foi o primeiro gênero 
musical do país a receber 
este título.
Programe-se:
Sexta (2/12)
19h – Banda local
20h – Abertura Oficial
20h30 – Escolas de Samba 
de Ilhabela
Sábado (3/12)
19h – Banda local
20h – Raça Negra
Domingo (4/12)
19h – Banda local
20h – Escola de Samba 
Mancha Verde
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Espetáculo “A lista”, 
com Lilia Cabral e Giulia 
Bertolli, encerra a Série 

arte na Primavera

Neste sábado, dia 26 de 
novembro, às 19h, LILIA 
CABRAL, uma das maio-
res atrizes do Brasil chega 
a Campos do Jordão para 
encerrar com chave de ouro 
a Série Arte na Primavera 
com um espetáculo gratui-
to. SIM, GRATUITO e ao 
lado de sua filha, Giulia 
Bertolli. 

A peça “A Lista” é uma 
crônica sobre o Brasil. Com 
dramaturgia de Gustavo 
Pinheiro e direção de Gui-
lherme Piva, conta a traje-
tória de duas mulheres de 
histórias, culturas e classes 
sociais diferentes, mas ca-
pazes de encontrar conver-
gências em suas vidas. Você 
não pode perder! 

 26/11, às 19h
 Auditório Claudio Santoro, 
Campos do Jordão
 Gratuito
ATENÇÃO: A atração é 
gratuita, mas é necessário 
reservar seu lugar no Audi-
tório. Acesse em artenapri-
mavera.com.br. 
Não perca essa oportunida-
de única!

4º jornada literária traz lançamentos de livros, 
premiação e sarau

Começa no próximo sába-
do, dia 26 de novembro, a 
IV Jornada Literária Pedro 
Paulo Filho de Campos do 
Jordão.
Com cinco lançamentos 
de livros inéditos, saraus 
e a entrega dos concursos 
do Prêmio Campos do Jor-
dão de Literatura, a edição 
da Jornada (que é bienal) 
destaca a nova produção 
literária dos escritores jor-
danenses contemplados 
pelos editais da Prefeitura 
Municipal que distribuiu, 
neste ano, 30 mil reais para 
a publicação de obras que 
versam sobre a História de 
Campos do Jordão.  
A Jornada começa no sába-
do, dia 26, às 18h, no Hotel 
Platanus, com o lançamento 
do livro “Variantes de Nós”, 
a terceira antologia da Aca-
demia Jovem de Letras que 
reúne 29 jovens escritores 
jordanenses. 
No domingo, dia 27, a partir 
das 15h, no Espaço Cultural 
Dr Alem, ocorre a cerimô-
nia de entrega do Prêmio 
Campos do Jordão de Lite-
ratura (categorias Poesia e 
Crônicas),  Concurso Inter-
no da Academia Jovem de 
Letras (categorias Poesia, 
Conto e Crônicas), Con-
curso Nacional da União 
Brasileira de Trovadores e 
os Concursos Culturais Es-
tudantis, nas categorias Po-
esia, Redação e Desenho, 
e que tiveram como tema 
o bicentenário da Indepen-

dência do Brasil. 
Na terça, dia 29, a partir 
das 18h, também no Espaço 
Cultural, Edmundo Ferrei-
ra da Rocha autografa seu 
livro de estreia: “Castelo 
de Paiva e Sua Interessante 
Conexão com Campos do 
Jordão”, que narra a tra-
jetória dos trabalhadores 
portugueses na formação e 
desenvolvimento de nossa 
Cidade. 
No dia 01 de dezembro, 
também a partir das 18h, é 
a vez do historiador Mauri-
cio de Souza Lino autogra-
far “Festival da Viola José 
Correa Cintra” no Espaço 
Cultural. O livro, publicado 
graças a emenda legislativa 
do vereador Leandro César, 
conta a trajetória do tradi-
cional festival jordanense 
no ano do centenário de 
nascimento do seu criador, 
o comunicador Zezinho 
Cintra.  No dia 03 é a vez 
do jornalista João Pedro 
Ribeiro Pena, que autogra-
fa “Os Recantos – Hoteis 
Pioneiros de Campos do 
Jordão”, obra resultante do 
seu Trabalho de Conclusão 
de Curso de Jornalismo na 
Universidade de Taubaté.  
Já no dia 06, é a vez da es-
critora Adriana Harger e da 
ilustradora Monica Belda 
autografarem “Kamba, o 
Protetor da Gruta”, uma 
história infantil que conta, 
com muita poesia, a lenda 
da Gruta dos Crioulos nar-
rada por um menino prove-

niente da África.
Está previsto ainda o lan-
çamento do livro “Vida e 
Missão – 80 Anos da Igreja 
Metodista de Campos do 
Jordão”, de autoria do Se-
cretário de Valorização da 
Cultura, Benilson Toniolo e 
que celebra as oito décadas 
de existência na Cidade da 
igreja evangélica, a primei-
ra da Cidade, fundada em 
1942. A data de lançamento 
ainda será anunciada. 
A Jornada segue com o 
Café com Poesia do Centro 
de Convivência do Idoso 
Wilma Jundi Dubieux, no 
dia 09 de dezembro, a partir 
das 14h, na própria sede do 
CCI. E termina no dia 10 de 
dezembro, a partir das 15h, 
na Câmara Municipal, com 
o sarau lítero-musical da 
Academia de Letras com 
a participação de músicos, 
poetas, declamadores e dos 
escritores da Academia Jo-
vem de Letras.  
Parte da renda provenien-
te da venda dos livros será 
revertida para o Fundo Mu-
nicipal de Cultura de Cam-
pos do Jordão para fomento 
das atividades culturais da 
Cidade de iniciativa da Se-
cretaria. 
Para maiores informações, 
entre em contato com a Se-
cretaria Municipal de Va-
lorização da Cultura: (12) 
3664-4427. 
Participe e prestigie a no-
víssima produção dos escri-
tores jordanenses!

Caçapava mantém aberto 
credenciamento de food truck para 

programação de Natal até 
sexta-feira

A Prefeitura de Caçapa-
va matém aberto até esta 
sexta-feira (25) o edital de 
chamamento público para 
autorização de uso de es-
paço por food trucks, food 
trailers e ambulantes locais, 

cerveja e chope artesanais 
na Praça da Bandeira. 
O edital é referente à pro-
gramação de Natal de 2022.
As atividades do Natal Ca-
çapava em Movimento se-
rão realizadas no período de 

01 a 23 de dezembro. 
O edital na íntegra está dis-
ponível no site da Prefeitu-
ra, 
Mais informações na Secre-
taria de Cultura, Esporte e 
Lazer. Tel. (12) 3652-9222
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SMPA melhora 
atendimento a 
agricultores do 
município de 

Ubatuba

A Seção de Fomento à 
Agricultura da Secreta-
ria Municipal de Pesca e 
Agricultura (SMPA) vem 
buscando a implementação 
e ampliação da frota agrí-
cola, com manutenção de 
máquinas, novas aquisições 
e estruturação da logística 
do Programa Municipal de 
Máquinas Agrícolas, ofere-
cendo uma melhor presta-
ção de serviço para os agri-
cultores locais.
Recentemente, o município 
adquiriu três roçadeiras– 
um investimento total de 
R$51.630,00. De acordo 
com o Seção de Fomento 
à Agricultura da Secreta-
ria, Luiz Fernando Souza 
Junior, desde o início desta 

gestão, o setor vem reto-
mando as ações de conserto 
e manutenção de tratores e 
equipamentos que haviam 
sido abandonadas por anos, 
levando quase ao total suca-
teamento da frota.
“Além da manutenção, 
também estamos investindo 
na aquisição de novos trato-
res, através de articulação 
com o Governo do Estado, 
e de equipamentos agríco-
las, pela própria Secreta-
ria, contanto, em algumas 
ocasiões, com recursos de 
emendas parlamentares re-
cebidas por intermédio de 
vereadores”, acrescentou o 
secretário de Pesca e Agri-
cultura, Luiz Chaves.
O Programa Municipal de 

Máquinas Agrícolas, pos-
sui tratores e equipamentos 
para a prestação de serviço 
de preparo do solo para os 
pequenos produtores rurais 
do município, prioritaria-
mente para agricultores fa-
miliares. Para participar, é 
necessário que o agricultor 
faça um cadastro na Secre-
taria e solicitar que o ser-
viço seja executado em sua 
propriedade.
“O Programa desenvolvido 
pela SMAPA, através da Se-
ção de Fomento à Agricul-
tura, é uma medida socio-
econômica e de segurança 
alimentar, de fundamental 
importância às famílias de 
agricultores de Ubatuba”, 
finalizou Chaves.

Praia Vermelha 
do Centro 

sediará Surf 
For Friends 

neste sábado 
(26)

A Praia Vermelha do Cen-
tro sediará neste sábado, dia 
26, o campeonato Surf for 
Friends 2022, a partir das 
8h. A competição conta com 
duas categorias, sendo elas: 
open vale e open São José 
dos Campos. Os resultados 
podem ser acompanhados 
em tempo real por meio do 
link: https://www.liveheats.
com/events/70898.
A Vermelhinha como é co-
nhecida, tem a previsão de 
ondulação de leste-sudeste 
predominando, com on-
das de pouco mais de meio 
metro para a competição 

pela manhã com chances 
de aumentarem no período 
da tarde. Um dos principais 
propósitos do evento é aju-
dar o Hospital do GACC 
(Grupo de Apoio à Crian-
ça com Câncer), que cuida 
de crianças de todo o Vale 
do Paraíba e Litoral Norte. 
É proporcionado também 
um ambiente de união en-
tre famílias, amigos, onde 
o mais importante não é o 
resultado da competição, 
mas um dia de confraterni-
zação dentro do calendário 
do surfe do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, mais espe-

cificamente Ubatuba.
Segundo a organização do 
evento a valorização da 
família e o espírito de so-
lidariedade inspiraram a 
criação do Surf For Friends. 
Outros dois pilares do cam-
peonato são a sustentabi-
lidade e a inclusão social, 
por isso durante a disputa 
haverá demonstração de 
surfe adaptado. O campeo-
nato é promovido por uma 
iniciativa privada e conta 
com apoio da Secretaria de 
Esportes e Lazer via Asso-
ciação Ubatuba de Surfe 
(AUS).
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