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 Tremembé 

33º Anos

Pindamonhangaba 
terá gratuidade no 
transporte coletivo 

no dia da 
eleição

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba informa 
que a cidade terá gra-
tuidade nas linhas de 
ônibus da Viva Pinda, 
empresa concessioná-
ria de transporte públi-
co do município, neste 
domingo, dia 30 de ou-
tubro, dia do segundo 
turno das eleições, das 
7h às 18 horas.  
A decisão do municí-
pio segue o Governo 

do Estado, que tem 
como respaldo a deci-
são do STF – Supremo 
Tribunal Federal – que 
visa à garantia consti-
tucional do direito do 
voto. 
A recomendação do 
Ministério Público do 
Estado de São Paulo 
é datada de 27 de ou-
tubro de 2022, com a 
finalidade de “garantir 
a máxima participação 

cívica na eleição que se 
avizinha”. 
P i n d a m o n h a n g a b a 
possui 122 mil eleito-
res, distribuídos em 68 
locais de votação. 
Neste segundo turno, 
o eleitor irá escolher 
governador do Estado 
e presidente do Brasil.  
O benefício concedi-
do será custeado pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

Transporte coletivo será 
gratuito neste domingo de 

eleições em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté in-
forma que o transporte pú-
blico coletivo será gratuito 
neste domingo, dia 30 de 
outubro, quando será reali-
zado o 2º turno das Eleições 
Gerais.
A suspensão da cobrança 
da tarifa se dará das 6h às 

20h a todos os usuários das 
linhas municipais regulares 
mediante a apresentação do 
título do eleitor.Nesta data o 
serviço de transporte coleti-
vo de passageiros do muni-
cípio deverá operar com a 
mesma freqüência dos de-
mais dias úteis, de maneira 

a atender com eficiência o 
fluxo de pessoas em trânsi-
to para as suas respectivas 
zonas eleitorais.O decreto 
que estabelece a suspensão 
do pagamento foi assinado 
nesta quinta-feira, dia 27 de 
outubro, e entra em vigor a 
partir da sua publicação..
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AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA Nº 287/2022 – A Prefeitura Municipal de Potim/
SP, em conformidade com Art. 75, inciso II, da Lei Federal Nº 14.133/2021, torna pú-
blico aos interessados que a Administração Municipal pretende realizar a Contratação 
de Empresa para Execução de Entrada de Energia Elétrica para Edificação do Samu e 
Espaço Pet - Conforme Memorial Descritivo e Demais Anexos. Data Limite para Apre-
sentação da Proposta de Preços: 07/11/2022, às 08h00min, horário de Brasília/DF, de-
vendo a Proposta de Preços ser entregue no Departamento de Compras e Licitação 
da Prefeitura Municipal de Potim/SP, sito a Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, 
Centro, Potim/SP, CEP: 12.525-007, no horário de 08h00min às 16h00min, em dias 
úteis ou enviada pelo e-mail: compras@potim.sp.gov.br, até a data limite. O Edital da 
referida Dispensa poderá ser consultado aos interessados no site: www.potim.sp.gov.
br - Demais informações através do telefone (12) 3112-9200.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022 - Termo de Fomento que entre si 
celebram o Município de Potim e a Entidade Orientavida – Associação de Assistência 
e Promoção Comunitária. Objeto: Aquisição de Veículo tipo Van. Valor de Repasse: 
R$ 180.000,00. Assinatura: 27/10/2022. Vigência: 26/10/2023. Potim, 27 de outubro de 
2022. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita.

Aviso de Resultado de Julgamento de Habilitação e Propostas - Processo Administrativo Municipal 
Nº 396/2022, Tomada de Preços Nº 011/2022, Edital Nº 073/2022. A Comissão Permanente de Li-
citações, designada pela Portaria Nº 209/2022, através de seu Presidente, torna público e para co-
nhecimento do licitante que, em sessão pública, datada de 27/10/2022, às 10h00min, após exame 
da documentação de habilitação, foi considerada habilitada a empresa:  CONSTRUTORA EABM 
SJCAMPOS EIRELI. Após a fase de habilitação e exame da proposta apresentada na sessão e 
adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificató-
rio: 1º Colocado: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, com o valor de R$ 32.694,95. Fica 
aberto o prazo recursal. Potim, 27 de outubro de 2022. Bruno C. F. Abreu - Presidente da Comissão 
de Licitação.
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Museu Ministro José de 
Moura Resende de 
Caçapava não terá 

expediente neste sábado

Neste sábado (29), ex-
cepcionalmente, o Museu 
Histórico e Pedagógico 
Ministro José de Moura 
Resende não abrirá para 
o público em razão da 
programação que estará 
ocorrendo durante o dia, 
das 10h às 17h, no Mu-
seu Paulista de Antigui-
dades Mecânicas Rober-
to Lee. Veja mais sobre o 
evento NESTE LINK.
O Museu Histórico e Pe-
dagógico Ministro José 
de Moura Resende é 
mantido pela Prefeitura 
de Caçapava, por meio 

da Secretaria de Cultura e 
Turismo, e fica no Arma-
zém da Estação Ferrovi-
ária (Av. Cel. Alcântara, 
S/N, Centro). O espaço 
abre para o público de 
segunda a sexta-feira, 
das 9h às 12h e das 14h 
às 17h; e aos sábados, 
das 9h às 13h.
O acervo reúne objetos 
de decoração, como lou-
ças e lustres de várias 
épocas, móveis, fotos e 
documentos históricos 
que ajudam a contar a 
história de Caçapava. 
Entre os destaques da co-

leção estão objetos, tex-
tos e fotos do advogado 
e ministro José de Moura 
Resende, patrono do mu-
seu, e peças relacionadas 
a personalidades diversas 
da cidade, como a pro-
fessora Olívia Alegri e 
o Padre Monteiro. Obje-
tos sobre o comércio e o 
cotidiano da cidade, em 
diferentes épocas, com-
pletam o acervo.
Além de moradores de 
Caçapava, o museu rece-
be visitantes de cidades 
da região e também de 
outros estados.

Prefeitura inicia campanha de 
vacinação contra a meningite C para 

trabalhadores de saúde

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secreta-
ria de Saúde/ Vigilância 
Epidemiológica, inicia 
no dia 31 de outubro (se-
gunda), a campanha de 
vacinação contra a Me-
ningite C, exclusivamen-
te voltada para trabalha-
dores da área de saúde. 
A campanha segue a re-
comendação do Minis-
tério da Saúde devido à 
gravidade e a letalidade 
da Doença Meningocóci-
ca (DM).
Podem se vacinar todos 
os profissionais que atu-
am nos estabelecimen-
tos de saúde, sejam eles 
hospitais, clínicas, am-
bulatórios, laboratórios e 
consultórios, entre outros 
locais. 
Assim, compreende tan-
to os profissionais da 
saúde – como médicos, 
enfermeiros, nutricio-

nistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, 
biólogos, biomédicos, 
farmacêuticos, odontolo-
gistas, fonoaudiólogos, 
psicólogos, assistentes 
sociais, profissionais de 
educação física, médicos 
veterinários e seus res-
pectivos técnicos e auxi-
liares – quanto os traba-
lhadores de apoio, como 
recepcionistas, seguran-
ças, pessoal da limpeza, 
cozinheiros, auxiliares, 
motoristas de ambulân-
cias, estagiários, entre 
outros, ou seja, aqueles 
que trabalham nos ser-
viços de saúde, mas que 
não estão prestando ser-
viço direto de assistência 
à saúde das pessoas.
Para receber a vacina, o 
profissional deve apre-
sentar os seguintes docu-
mentos: 
Número de identificação 

(RG, CPF e cartão SUS), 
carteira de vacinação e 
documento que compro-
ve que é trabalhador da 
área de saúde (carteira 
profissional, declaração, 
contrato de trabalho e/ou 
estágio).
A vacinação estará dis-
ponível, das 8h30 às 
15h30, nas seguintes 
unidades de saúde: ESF 
Jardim Rafael, UBS Cen-
tro, ESF Nova Caçapava, 
ESF Caçapava Velha, 
ESF Vila Paraíso, ESF 
Vila Menino Jesus, ESF 
Piedade. 
A recomendação é va-
cinar todos os trabalha-
dores de saúde contra o 
sorogrupo C com esque-
ma de uma dose, mesmo 
aqueles que tenham com-
provação de dose ante-
rior, desde que respeitado 
o intervalo mínimo de 4 
semanas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. ABERTURA DE
LICITAÇÃO – REPETIÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2022. A
Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, torna público aos interessados que
está aberta licitação na modalidade Concorrência Pública nº 001/2022 para a
CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, DE ÁREA DE
TERRAS COM 3.267,05 M² E RESPECTIVA CONSTRUÇÃO, LOCALIZADA
NESTE MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO/SP, SITO A RODOVIA SP50 –
TRECHO MONTEIRO LOBATO - CAMPOS DO JORDÃO, NO BAIRRO
SUBÚRBIO DE HUMAITÁ (MATRÍCULA Nº 79.233, FICHA 01, NO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP).
A Sessão Pública será realizada às 10:00 horas do dia 14/12/2022, no Paço
Municipal sito à Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, n° 180 - Centro, Monteiro
Lobato/SP, CEP: 12250-000. O Edital completo à disposição dos interessados
no endereço eletrônico: www.monteirolobato.sp.gov.br. Maiores informações
pelo e-mail: licitacao1@monteirolobato.sp.gov.br ou no Paço Municipal.
EDMAR JOSE DE ARAUJO. Prefeito Municipal
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Jornalistas 
estrangeiras 

fazem tour por 
atrativos de 

Ubatuba
A quarta-feira, 26, foi di-
ferenciada para cinco jor-
nalistas da América do Sul 
que visitaram Ubatuba. A 
chamada press-trip, orga-
nizada pelo Circuito Lito-
ral Norte juntamente com 
a Embratur, possibilitou a 
visita a todas as cidades que 
compõem o consórcio e, 
na Capital do Surfe, a pro-
gramação foi diversificada: 
incluiu natureza, aventura, 
turismo náutico, gastronô-
mico e, ainda, a riqueza das 
nossas Comunidades Tradi-
cionais.
Os visitantes chegaram a 
Ubatuba no início da tar-
de e foram recebidos pela 
equipe da Secretaria de Tu-
rismo, que deram as boas-
-vindas e falaram um pouco 
sobre o município e seus 
atrativos, destacando a di-
versidade étnica-cultural e 
as belezas naturais, sendo 
um município com mais de 
cem praias espalhadas em 
100 km de costa.
“Fizemos questão de enal-
tecer as premiações que 
contemplaram Ubatuba 
recentemente, sendo clas-
sificada como a mais bem 
colocada no ranking entre 
as 70 estâncias turísticas 
no estado de São Paulo 
em 2021(valendo por três 
anos), finalista da Top Des-
tinos 2021 na categoria ‘sol 
e praia’ e, ainda, como a ci-
dade mais procurada pelos 
brasileiros para as festas de 
fim de ano de 2021. É um 
grande orgulho para nós”, 

afirmou a secretária da pas-
ta, Thaila Brito.
O roteiro incluiu passeio 
pelas ilhas da Costa Nor-
te, como Ilha das Couves, 
Ilha Rachada, Ilha da Pes-
ca, Ilha dos Porcos e Ilha 
do Prumirim. Em seguida, 
como parte da vivência do 
Turismo de Base Comuni-
tária (TBC), todos puderam 
apreciar a apresentação cul-
tural do grupo de jongo “Ô 
de Casa”, do Quilombo da 
Fazenda e, na sequência, 
apreciar um almoço des-
frutando da culinária local, 
proporcionando uma expe-
riência gastronômica dife-
renciada.
Para finalizar a pequena 
imersão em Ubatuba, os 
participantes fizeram uma 
trilha do conhecimento em 
agrofloresta na região do 
sertão do Ubatumirim e 
puderam pernoitar em uma 
hospedagem ecologicamen-
te sustentável. Na manhã de 
quinta-feira, 27, a comitiva 
seguiu para Caraguatatuba 
a fim de continuar o roteiro 
pelo Circuito Litoral.
“Nosso feedback foi posi-
tivo e tanto as profissionais 
como as equipes da Em-
bratur gostaram muito da 
visitação. O pessoal da Em-
bratur achou nosso municí-
pio sensacional, as belezas 
naturais e a conservação e 
preservação foram elogia-
das”, comemorou o diretor 
de Desenvolvimento do Tu-
rismo, Rodrigo Andrade.
Mais sobre a Press-trip

As jornalistas vieram de três 
países da América latina: 
Catalina Deguer, Florencia 
Pulla e Flor Zaccagnino da 
Argentina; Pilar Hurtado do 
Chile e Denise Hutter do 
Paraguai.
Os três países representam 
importantes polos emis-
sores em potencial para o 
Litoral Norte de São Paulo. 
Em 2020, o Brasil recebeu, 
131 mil chilenos, 887 mil 
argentinos e 122 mil para-
guaios, todos buscando, em 
primeiro lugar, o turismo 
de Sol e Praia (68%, 82% 
e 72%, respectivamente), 
seguindo do turismo de Na-
tureza (15%, 11% e 14%).
O Brasil também está en-
tre os países mais visitados 
por esse público, sendo o 
número 1 do ranking na Ar-
gentina e o 2º entre os chile-
nos e paraguaios. Os turis-
tas sul-americanos também 
têm um importante papel na 
movimentação econômica 
dos destinos, gastando, em 
média US$52,88 (Para-
guai), US$42,03 (Argenti-
na) e US$61,25 (Chile) por 
diária em viagens de lazer 
pelo país.
Por conta disso, a região do 
Litoral Norte surge como 
um dos principais destinos 
para estes visitantes. O des-
tino tem estratégica locali-
zação, a menos de uma hora 
do Aeroporto Internacional 
de Guarulhos, e oferece 
atrativos tropicais, histó-
ricos e culturais ricos em 
diversidade e bons serviços.

Fundac reinaugura sede nas 
comemorações dos 385 anos 

de Ubatuba

Em comemoração aos 385 
anos de Ubatuba, a Funda-
ção da Criança e do Adoles-
cente – FUNDAC realiza a 
reinauguração de sua sede 
na próxima segunda-feira, 
31, a partir das 15 horas.
O novo endereço é rua Jo-
aquim Cursino dos Santos, 
60 – um prédio adquirido 
pela fundação em 2013 
onde, anteriormente, fun-
cionavam apenas algumas 
oficinas e atendimento às 
famílias. Este ano, o local 
foi ampliado com quatro 
novas salas, um espaço 
administrativo e um salão 
para oficinas socioeducati-
vas, possibilitando a insta-
lação também da nova sede 
administrativa.
“As instalações que utili-
závamos anteriormente era 
de um prédio cedido pela 

municipalidade por meio da 
Lei nº 2369, de 25 de junho 
de 2003, que concedeu a 
permissão de uso do imó-
vel. Porém, com a reinau-
guração, além de concen-
trar todo o atendimento da 
Fundac em um só prédio, os 
custos com água e energia 
também serão reduzidos, 
pois não serão mais dois 
espaços e sim, um só”, ex-
plicou a presidente Camila 
Brandão.
Além desses benefícios, 
outra grande conquista 
será no âmbito educacio-
nal. “Com o novo espaço, 
o prédio antigo foi devolvi-
do à municipalidade, o que 
vai possibilitar a ampliação 
da creche EMEI Prof. José 
Carlos Pereira que fica ao 
lado, assim, resultando na 
futura abertura de novas 

vagas para atender a Edu-
cação Infantil municipal”, 
acrescentou Camila.
Mais sobre a Fundação
A Fundação Da Criança e 
do Adolescente de Ubatuba 
(FUNDAC) foi criada em 
14 de Abril de 2003,pela 
Lei Municipal nº 2.331, 
com o objetivo de implantar 
e implementar programas e 
projetos voltados para o 
atendimento de demandas 
relativas à criança e ado-
lescentes, no sentido de en-
riquecer a rede de serviços 
do município, obedecendo 
as diretrizes da Lei Federal 
n°8.086 de 13 de julho de 
1990-ECA.
Desde então a FUNDAC, 
executa programas/projetos 
e serviços voltados ao aten-
dimento do seu publico alvo 
Criança e adolescentes.
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Comemorações 
dos 385 anos de 

Ubatuba!

Ubatuba inicia come-
morações dos 385 anos 
de Ubatuba com haste-
amento da bandeira
Abrindo as comemo-
rações de aniversário 
da cidade, a Prefeitura 
de Ubatuba promoveu 
na manhã desta sexta-
-feira, dia 28, o haste-
amento de bandeiras 
no Paço Municipal na 
presença de autorida-
des. O evento teve iní-
cio às 8h, e antecedeu 
o desfile cívico-militar 
que reúne cerca de 30 
instituições e mais de 3 
mil pessoas na rua Ma-
ria Alves. “Fico extre-
mamente feliz de estar-
mos hoje aqui no nosso 
dia de festa. Agradeço 
a todos os presentes, 
nossa cidade após anos 
de pandemia merece 
essa festa”, comentou a 
prefeita Flavia Pasco-
al. Durante a solenida-

de de abertura do Des-
file, a prefeita Flávia 
anunciou que a Secre-
taria de Educação vai 
apresentar hoje os no-
vos uniformes da Rede 
Municipal de Ensino, 
que serão entregues a 
partir do próximo ano. 
Cerca de 11 mil alunos, 
a partir do Maternal (2 
anos de idade) serão 
contemplados. Abrin-
do o Desfile Cívico-
-Militar em comemo-
ração aos 385 anos de 
Ubatuba, os veículos 
de urgência percorrem 
a rua Dona Maria Al-
ves. Eles estão sempre 
atendendo prontamen-
te os moradores da ci-
dade. Agora adentra a 
avenida a frota muni-
cipal, com a frota nova 
da Educação- 11 novos 
veículos. O desfile se-
gue ao som da Banda 
Lira Padre Anchieta. 

Se aproxima a Banda 
da Polícia Militar, que 
também entoou os hi-
nos na solenidade de 
hastamento da bandei-
ra A próxima institui-
ção a desfilar é a Guar-
da Mirim de Ubatuba. 
Trata-se de uma Asso-
ciação sem fins lucra-
tivos que atua no mu-
nicípio há mais de 50 
anos atendendo atual-
mente em torno de 190 
crianças e adolescentes 
entre 10 e 18 anos em 
situação de vulnerabi-
lidade e/ou risco pes-
soal e social, ofertando 
espaço de convívio e 
desenvolvimento de 
habilidades, bem como 
ações direcionadas ao 
fortalecimento da rela-
ção familiar. A entida-
de prepara e insere os 
Guarda Mirins como 
aprendizes no mercado 
de trabalho.

Fortes ventos 
marcam regatas 
iniciais da Copa 

Brasil de Vela em 
Ilhabela

A quinta edição da 
Copa Brasil de Vela 
2022 começou na úl-
tima quarta-feira (26), 
com 140 velejadores, 
na Escola de Vela Lars 
Grael, em Ilhabela 
(SP). Organizada pela 
CBVela – Confedera-
ção Brasileira de Vela, 
com apoio da Prefeitu-
ra de Ilhabela e da FE-
VESP – Federação de 
Vela do Estado de São 
Paulo, a competição 
nacional teve regatas 
durante todo o dia.
Os fortes ventos nas 
raias marcaram a aber-
tura do evento. Os ve-
lejadores precisaram 
encarar o vento leste 
de 15 nós com rajada 
de 20 nós, que entrou 
às 12h e permaneceu 
durante as regatas de 
classes olímpicas e 
tradicionais da moda-
lidade. A disputa reúne 
barcos de Snipe, Din-
gue, 29er, 49er, 420, 
ILCA 4, ILCA 6, ILCA 
7 e Optimist. Alguns 
atletas enfrentaram 
problemas nos barcos e 
precisaram fazer ajus-
tes na Escola de Vela 
Lars Grael.
A dupla formada por 
Tiago Quevedo e Bre-
no Kneipp deu mostras 
da boa fase, que teve 

recentemente a con-
quista do quarto lugar 
no Mundial de 49er Jú-
nior. Tiago e seu pro-
eiro Breno chegaram 
na primeira colocação 
geral após três rega-
tas desta quarta-feira, 
à frente de Gustavo 
AbduKlech e Nicolas 
Bernal.
“Foi uma condição 
clássica de Ilhabela. 
Um vento Leste, que 
começou bem forte! 
No 49er corremos três 
regatas e nosso desem-
penho foi muito bom. 
Estou feliz com a ve-
locidade do barco e 
agora é torcer para os 
próximos dias continu-
ar com boas condições 
de regatas”, explicou 
Tiago Quevedo. Vice-
-Presidente da CBVela 
e organizador das rega-
tas da Copa Brasil, Da-
niel Azevedo analisou 
o primeiro dia de com-
petições e explicou a 
importância da relação 
dos atletas jovens com 
os velejadores expe-
rientes. “Foi um dia 
muito especial! Conse-
guimos tocar as regatas 
e isso no primeiro dia 
de competição é muito 
importante. A proposta 
da Copa Brasil é ser 
democrática. A cidade 

de Ilhabela é a capi-
tal nacional da Vela, 
e conseguimos reunir 
competidores de todas 
as idades e níveis téc-
nicos”, afirmou Daniel 
Azevedo.
A competição nacio-
nal prossegue com as 
regatas até o domin-
go, 30 de outubro. A 
X Copa Brasil de Vela 
vale também como 
Copa Brasil de Vela Jo-
vem com as classes do 
Mundial da Juventude 
de 2022, Campeonato 
Brasileiro Interclubes 
de Optimist e Sudes-
te da Classe Finn de 
2022. Sobre a CBVela
A Confederação Brasi-
leira de Vela (CBVela) 
é a representante ofi-
cial da vela esportiva 
do país nos âmbitos 
nacional e internacio-
nal. É filiada à Fede-
ração Internacional de 
Vela (World Sailing) 
e ao Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB).
A vela é a modalidade 
com o maior número 
de medalhas de ouro 
olímpicas na história 
do esporte do Brasil: 
oito. Ao todo, os vele-
jadores brasileiros já 
conquistaram 19 me-
dalhas em Jogos Olím-
picos.
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Arena Freestyle 
Show 2022 agita 
o sábado (29) em 

Ilhabela

O campo do PEII – Barra 
Velha, em Ilhabela, recebe 
neste sábado (29/10) a ele-
trizante etapa do Arena Fre-
estyle Show 2022, a partir 
das 19h, reunindo os princi-
pais nomes da modalidade 
do país, num grande show 
de manobras radicais, com 
muita adrenalina e emoção.
A prova é válida pelo Cam-
peonato Brasileiro de Fre-
estyle Motocross (FMX) e 
conta com o apoio da Pre-
feitura de Ilhabela. A es-
trutura terá arquibancadas, 
luzes e efeitos especiais.
A programação do Arena 
Freestyle Show começa a 
partir das 19h, com a aber-
tura dos portões. Às 19h30, 
os pilotos recebem o públi-
co em uma sessão de autó-
grafos. Já as manobras têm 

início às 20h. Haverá trans-
missão ao vivo pelo YouTu-
be Arena Live.
Ingressos Em parceria com 
a Prefeitura de Ilhabela, 
será promovida uma gran-
de ação social ao trocar um 
ingresso para cada pessoa 
por dois quilos de arroz 
ou feijão (confira os pon-
tos de troca abaixo). Todo 
o alimento arrecadado será 
doado ao Fundo Social de 
Solidariedade de Ilhabela, 
que fará o repasse aos pro-
gramas sociais da cidade.
Serviço:
Arena Freestyle Show
Data: 29 de outubro
Local: Campo do PEII (Bar-
ra Velha) – Polo de Educa-
ção Integrada de Ilhabela
Rua Antonio Carlos Aires 
da Fé, 523

Programação:
Abertura dos portões – 19h
Sessão de autógrafos – 
19h30
Início do evento – 20h
Término – 22h30
Ingressos – Pontos de troca:
Ingressos: 2 kg de arroz ou 
feijão
Concessionárias Universo 
Honda Ilhabela e São Se-
bastião:
Universo Honda Ilhabela
Avenida Princesa Isabel, 
1008 – Perequê
Telefone (12)3896-3600
Universo Honda São Sebas-
tião
Rua Antônio Candido, 16 – 
Centro
Telefone (12) 3891-3333
Adega Tik Tac – Ilhabela
Avenida Riachuelo, 7025
Telefone (12) 99749-4149
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Fusca parte ao meio e duas 
pessoas morrem em acidente 
grave na estrada de Campos 

do Jordão
Um acidente grave envol-
veu três carros na Rodovia 
Floriano Rodrigues Pinhei-
ro nesta sexta-feria (28). 
Um Fusca chegou a se par-
tir ao meio devido a força 
da colisão e duas pessoas 
morreram.

O acidente aconteceu en-
tre os municípios de Santo 
Antonio do Pinhal e Cam-
pos do Jordão. Além das 
vítimas fatais, outras duas 
pessoas também ficaram 
feridas e precisaram de 
atendimento. Elas foram 

socorridas e encaminhadas 
ao Pronto Socorro. 
Equipes do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER) já estão prestando 
atendimento no local. Trá-
fego na via flui com sistema 
Pare e Siga.

Plantio da safra de soja está 
acima da média dos últimos 5 

anos
O plantio da safra de soja 
2022/23 do Brasil está aci-
ma da média dos últimos 
anos. 
Segundo a SAFRAS & 
Mercado, a área total atin-
giu 32,4%, auxiliando na 
previsão da produção que 
deve alcançar 153,8 mi-
lhões de toneladas. No Pa-
raná, o plantio chega a 36% 
e no Rio Grande do Sul, os 
trabalhos  iniciaram com 
1,0% semeado. 
Já no Mato Grosso do Sul, o 
total plantado ocupa 29% e 
em Goiás está acima da mé-
dia com 33%. 
Em São Paulo, a semeadura 
é de 35% e em Minas Ge-
rais atinge 18%.        

De acordo com o especia-
lista Leonardo Sodré, CEO 
da GIROAgro, uma das 
maiores empresas de ferti-
lizantes do Brasil, “o prin-
cipal fator do aumento da 
área de plantio é a assistên-
cia climática que favorece a 
expansão dos hectares para 
a colheita e prospecta um 
aumento no número de pro-
dução total da safra”.
O plantio total no país de-
verá avançar para 42,9 mi-
lhões de hectares, o maior 
da história, crescimento de 
3% em relação ao ano an-
terior. A expectativa da pro-
dutividade é de 3.027 para 
3.550 quilos por hectare, 
alcançando números acima 

da média para a temporada.
Com a alta da produção, a 
expectativa é de crescimen-
to do nível de exportações. 
“Nos últimos anos, o agro-
negócio brasileiro tem se 
destacado e vem disputan-
do o mercado internacio-
nal em igualdade com ou-
tros grandes players, como 
EUA, China e Índia. Se 
mantivermos o ritmo de in-
vestimentos, aprimorando 
técnicas agrícolas com de-
senvolvimento tecnológico, 
novos recordes serão bati-
dos constantemente. Isso 
consolida a posição de des-
taque do Brasil no mercado 
global de produção agríco-
la”, finaliza Sodré. 

Estudante da Banda 
Sinfônica Jovem de Taubaté vence 

concurso Jovens Solistas da 
OSESP 2022

O saxofonista, chefe de 
naipe da Banda Sinfônica 
de Taubaté, Samuel Alves, 
venceu o Concurso Jovens 
Solistas 2022, promovido 
pela Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 
(Osesp). Como premiação, 
o músico atuará como so-
lista a frente da Osesp, no 
dia 13 de novembro, em 

concerto na Sala São Paulo. 
Samuel iniciou seus estudos 
aos 13 anos e já coleciona 
diversos prêmios, entre eles 
o Concurso Jovens Solistas 
da Orquestra de Cordas da 
Escola de Música do Estado 
de São Paulo (EMESP) e o 
Concurso Jovens Solistas 
da Banda Sinfônica Jovem 
do Estado de São Paulo 

2022.
O Concurso Jovens Solistas 
da OSESP, um dos princi-
pais concursos de música 
erudita do país, tem lança-
do diversos artistas para a 
projeção internacional. Na 
edição deste ano, o tema foi 
“Modernos Eternos”, em 
homenagem ao centenário 
da Semana de 22.
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Festival Amigos do Saci é atração em 
Caçapava entre os dias 31 de outubro e 2 de 

novembro

Caçapava recebe a pro-
gramação do Festival 
Amigos do Saci entre 
os dias 31 de outubro 
e 2 de novembro, com 
apresentações cul-
turais, brincadeiras, 
gastronomia e feira de 
artes. As atividades se-
rão realizadas na Praça 
Nélson da Cunha Lara, 
no bairro Sapé 2, à tar-
de e à noite. A entrada 
é gratuita.
Esta é a 17ª edição do 
festival em homena-
gem ao Dia do Saci, 
comemorado em 31 
de outubro. A data faz 
parte do calendário ofi-
cial de eventos do mu-
nicípio por meio da lei 
5.090/2011.
Nos dias 31 de outubro 
e 1º de novembro, a 

Prefeitura realiza mostra 
de artes autorais em  
shopping de Taubaté

A Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa 
de Taubaté realiza uma 
mostra de artes no espaço 
cultural do Via Vale Gar-
den Shopping. A exposi-
ção segue até o dia 16 de 
novembro.A mostra con-
ta com aproximadamente 
25 trabalhos dos profes-

sores e artistas plásticos 
do Centro Cultural Mu-
nicipal Toninho Mendes, 
sendo eles Alexandre de 
Moraes Almeida, Kleber 
Marcelino e Anita Sei-
xas. O intuito é fomentar 
e promover a arte na ci-
dade.As obras expostas 
apresentam trabalhos e 

técnicas variadas desde 
aquarelas, pintura em 
tela e técnicas com giz 
pastel. O espaço “Cul-
tura no Garden” fica no 
piso superior do centro 
de compras, localizado 
na Avenida Dom Pedro 
I, 7.181, no bairro São 
Gonçalo, em Taubaté.
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programação terá iní-
cio às 18h, com apre-
sentações artísticas e 
contação de histórias.
Já no dia 2, as atrações 
terão início a partir das 
16h. Entre os destaques 
estão feira de artesana-
to e área gastronômica.
O Festival é realizado 
pela CPV Eventos e 
Turismo com o apoio 
da Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Cultura e 
Turismo.
Programação
17º Festival Amigos do 
Saci
Dias 31 de outubro, 1 e 
2 de novembro
Local: Praça Nélson da 
Cunha Lara – Sapé 2 – 
Caçapava
Informações: Tel. (12) 

97600-3379
Dia 31/10 – Segunda-
-feira
18h00 – Abertura
19h30- Apresentação 
da BAMAC – Banda 
Marcial de Caçapava
20h30 – Apresentação 
de teatro e contação de 
histórias com a Trupe 
do Pererê.
21h30 – Apresentação 
musical
Dia 01/11 - Terça-feira
18h00 – Abertura
19h30 - Sarau literário, 
bate-papo, brincadeiras 
e desenhos
21h00 – Programação 
musical
Dia 02/11
16h00 – Abertura
Praça de alimentação
Exposição de artesana-
to
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