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Ilhabela comemora final de ano com 
queima de fogos e Virada Cultural

A programação do Ré-
veillon 2022 em Ilhabela 
contará com queima de 
fogos e atrações musicais 
em cinco pontos da cida-
de: Praia Grande, Praia do 
Sino, Portinho, Perequê e 
Vila. As atrações musicais 
(exceto a Praia do Sino, que 
terá apenas queima de fo-
gos) terão início às 21h do 
dia 31 de dezembro.
Os shows pirotécnicos do 
Réveillon 2023 terão fogos 
de artifício sem estampido, 
assim como determina a 
Lei 1.204/2017. Os artefa-
tos produzem apenas dois 
tipos de sons: o primeiro, 
do disparo inicial e o ruído 
de abertura, uma explosão 
de pequena proporção pro-
vocada pelo rompimento da 
cápsula que gera os efeitos 
luminosos.
Virada Cultural
A festa na ilha começa já 

nesta quinta-feira, 29, com 
as atrações da Virada Cul-
tural, desta vez no bairro 
da Praia Grande. Às 20h, 
a atração será o show do 
Swing da Pisadinha e às 
22h é a vez da cantora Pau-
linha Herus. Já na sexta-fei-
ra (30), às 21h o show fica 
por conta da artista Vikh 
Araújo e logo em seguida 
às 22h, começa o show For-
ró 40º. Além dos shows da 
virada, a Prefeitura segue 
até o dia 8 de janeiro com o 
“Natal Luz”, uma Vila Na-
talina montada na Fazenda 
Parque Engenho D’Água, 
que já recebeu mais de 26 
mil visitantes. O local pode 
ser visitado de segunda a 
segunda, das 17h às 23h e 
conta com a Casa do Papai 
Noel, Praça de Alimenta-
ção, árvore iluminada de 
24m, decorações ilumina-
das e lojas do Fundo Social 

de Solidariedade e APAE.
Confira a Programação da 
Virada:
Praia Grande
21h – DJ Mariano
23h – Show Manauê
00h – Show Pirotécnico
Portinho
21h – DJ Kost
23h – Show Mandacaru
00h – Show Pirotécnico
Perequê
21h – DJ Japs
23h – Show Dom Dito
00h – Show Pirotécnico
Vila
21h – Show Mano Betho-
ven
23h – Show Marcelo Totó
00h – Show Pirotécnico
Praia do Sino
00h – Show Pirotécnico
Vila de Natal
17h às 23h – todos os dias 
até 8 de janeiro
Parque Fazenda Engenho 
D’Água

Caçapava sanciona 
lei que institui 

programa “Adote 
um Campo de 

Futebol”

A Prefeitura de Caçapava 
sancionou no último dia 20 
de dezembro a Lei 6.003 
que institui no Município o 
programa “Adote um Cam-
po de Futebol”.
O objetivo é captar parce-
rias, por meio de pessoas 
físicas ou jurídicas de direi-
to público ou privado, para 
implantação, preservação, 

ampliação e melhorias dos 
campos de futebol locali-
zados em terrenos de pro-
priedade ou administrados 
pelo Município. A íntegra 
do texto está disponível
De acordo com a Lei, os 
custos relacionados à im-
plantação, preservação, 
ampliação e melhorias dos 
campos de futebol serão de 

responsabilidade da empre-
sa ou pessoa adotante.
Atualmente, Caçapava pos-
sui três campos de futebol 
administrados pelo Municí-
pio. O objetivo da Secreta-
ria de Esporte e Entretimen-
to é promover a recuperação 
de outros espaços e dobrar 
o atendimento no próximo 
ano.
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EXPEDIENTE

29 de dezembro 2022 

Eleição Setorial de 
Cultura: 

interessados 
podem se inscrever 

até 20 de janeiro

Os interessados em se ins-
creverem para coordena-
dor e suplente do Setorial 
de Cultura da Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatuba 
– Fundart – têm até o dia 
20 de janeiro para realizar 
a inscrição para os setoriais 
de Artes Cênicas, Circo e 
Dança; Fotografia, Cine-
ma e Vídeo; Música; Arte-
sanato; Folclore, Culturas 
Tradicionais e Populares; 
Artes Plásticas e Visuais; 
Literatura; ou História e 
Geografia.
Podem concorrer os parti-
cipantes que possuem pelo 
menos um ano de atuação 
no Setorial de Cultura da 

Fundart, conforme artigo 
7º, §3º da Lei Municipal 
3.720/2013. Entende-se por 
atuação o comparecimento 
em pelo menos duas reu-
niões em 2022. Conforme 
o presente edital, não será 
permitida a inscrição de 
coordenadores que já exer-
ceram o cargo por um man-
dato e uma recondução, 
conforme previsão legal.
A inscrição da chapa com 
coordenadores e suplentes 
pode ser feita pessoalmen-
te na sede da Fundação ou 
pelo e-mail: gruposetorial.
fundart@gmail.com, com o 
preenchimento da ficha de 
inscrição e entrega de do-

cumentos como RG, CPF 
e comprovante de endereço 
dos candidatos.
A ficha de inscrição e de-
mais informações sobre o 
processo eleitoral consta no 
edital de convocação (com 
uma rerratificação) dispo-
nível no site da Fundart. A 
eleição está agendada para 
o dia 25 de janeiro.
Os coordenadores do Se-
torial de Cultura integram 
o Conselho Deliberativo 
da Fundart com impor-
tante atuação na estrutura 
organizacional da unidade 
responsável por planejar e 
executar a política cultural 
do município.
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A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, informa 
que segue aberto chama-
mento público para creden-
ciamento de músicos, artis-
tas e profissionais de arte e 
cultura para atendimento do 
Programa Viva a Cultura, 
bem como eventos, projetos 
e ações realizadas ou apoia-
das pela Prefeitura. 

O próximo evento do calen-
dário oficial do município 
será o Carnaval 2023. 
Os interessados em fazer 
parte dessa programação 
deverão se credenciar até o 
dia 20 de janeiro de 2023, 
seguindo os requisitos do 
edital 
n° 29/SMCT/2022, dispo-
nível
O objetivo do credencia-

mento é promover o acesso 
à cultura e contribuir para 
valorização de artistas e 
trabalhadores do setor cul-
tural de Caçapava. 
O credenciamento fica 
aberto permanentemente. 
A cada dois meses, a co-
missão de avaliação se re-
úne e seleciona habilitados 
para programação que vier 
a ser realizada no bimestre.

Artistas de Caçapava 
interessados em participar 

da programação do Carnaval 
2023 devem se credenciar 

até o dia 20 de janeiro

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 340/2022 para Contratação 
de Mão de Obra para Pintura Externa da Igreja Matriz Senhor Bom 
Jesus, pelo valor total de R$ 17.500,00, a empresa LUIZ FLAVIO 
DIAS CAMARGO 12186096803, CNPJ: 44.439.634/0001-10, nos 
termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 28 de de-
zembro de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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A primeira edição de 2023 
da Feira do Produtor Rural 
vai ocorrer no sábado (14), 
das 15 horas às 20 horas, no 
Parque da Cidade.
 O evento, organizado pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do De-
partamento de Agricultura, 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, visa 

incentivar os produtores 
rurais da cidade e mostrar o 
trabalho de agricultura feito 
por eles.
Além da venda de grande 
quantidade de produtos de 
qualidade, haverá exposi-
ção de alimentos, venda de 
hortifruti, de flores, de quei-
jos, dentre outros produtos, 
bem como artesanato.

A Feira do Produtor Ru-
ral acontece todo segundo 
sábado do mês e possui 
parceria com Coordenado-
ria de Assistência Técnica 
Integral (CATI) e com o 
Sindicato Rural de Pinda-
monhangaba. A iniciativa 
tem apoio das secretarias 
de Cultura e Turismo e de 
Meio Ambiente.

Primeira Feira do 
Produtor Rural de 2023 

acontece dia 14 de 
janeiro

Após 18 anos sem licitação, Prefeitura 
assina novo contrato de Transporte 

Público; confira as mudanças que serão 
implantadas

Sem aumento da passagem 
desde 2019, o contrato terá 
também nova tarifa de R$ 
5,50 a partir de 1º de janei-
ro; Prefeitura estuda projeto 
para subsidiar o valor da 
passagem_
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba assinou o novo 
contrato com a empresa 
Viva Pinda, vencedora da 
licitação para explorar os 
serviços de transporte pú-
blico no município. Desde 
2019, a Prefeitura vem ten-
tando a implantação de um 
novo contrato e após ques-
tionamentos do Tribunal de 
Contas e o período de pan-
demia foi possível finalizar 
o processo licitatório.
A última licitação para o 
transporte público realizada 
pelo município aconteceu 
em 2004, desde então, ne-
nhuma administração reali-
zou novo processo, mesmo 
o Tribunal de Contas do 
Estado tendo julgado o con-
trato irregular em 2010. A 
gestão 2013/2016 realizou a 
prorrogação do contrato em 
2014 e 2015 sem realizar o 
processo licitatório. 
Desde 2017, a nova admi-
nistração municipal vem 
trabalhando para realizar 
outra concorrência. “Reali-
zamos audiências públicas 
para ouvir a população e 
contratamos uma empresa 
especializada que desenvol-
veu estudos para construção 
do novo termo de referência 
para a licitação”, explicou 
o secretário de Segurança, 
Fabrício Pereira, gestor do 

contrato.
Em 2021, em uma das ten-
tativas a licitação foi fracas-
sada, sem a participação de 
nenhuma empresa. Reaber-
to em 2022, apenas a em-
presa Viva Transporte Co-
letivo apresentou proposta 
e com a assinatura do novo 
contrato prossegue a explo-
ração dos serviços, por 15 
anos, agora com nova mo-
delagem
Dentro da proposta apre-
sentada, está prevista a 
renovação da frota com 
previsão para implemen-
tação nos primeiros meses 
do ano. A empresa também 
irá trabalhar com uma re-
formulação de linhas e no-
vas tecnologias de controle 
das operações e aplicativos 
que facilitarão o serviço de 
transporte aos usuários do 
sistema.
*Novo valor da passagem*
A passagem de ônibus do 
transporte coletivo muni-
cipal de Pindamonhangaba 
está congelada desde 2019 
e agora, o valor de R$ 4,40 
sofrerá correção com o 
novo contrato. A partir des-
te domingo, 1º de janeiro de 
2023, o valor passará para 
R$ 5,50. 
A prefeitura estuda a pos-
sibilidade de redução desse 
valor, através de um projeto 
que precisa de autorização 
legislativa para subsdiar o 
custo da tarifa, uma vez que 
o valor atual é pago em sua 
totalidade pelo passageiro 
no município. “Estamos 
aguardando o fechamento 

do Orçamento deste ano 
para analisar os números e 
em breve já iremos divul-
gar qual será o subsídio”, 
informou o prefeito Dr. Isa-
el Domingues.
*Confira as mudanças que 
serão implantadas gra-
dativamente com o novo 
contraro e que serão am-
plamente divulgadas pela 
Comunicação da Prefeitu-
ra*
- Implantação da nova linha 
Vale das Acácias - Centro, 
que passará pelo bairro do 
Feital
- Ampliação da linha Cida-
de Nova que será estendida 
da região central até o bair-
ro Bem Viver/Araretama
- Ampliação da linha Mo-
reira/Vale das Acácias até 
o Araretama em diversos 
horários
- Implantação de inovações 
tecnológicas como GPS e 
aplicativos
- Implantação de nova frota 
de ônibus e sistema de mo-
nitoramento
- Implantação de sistema 
de transporte por demanda 
com tarifas e rotas flexíveis
Os estudos das novas linhas 
foram feitos com o intuito 
de atender toda população 
em sistema de integração 
com laço de recobrimento 
na área central de até 2 km, 
que permitirá atendimen-
to ao usuário dentro dessa 
área pelo sistema, sendo 
que nenhuma caminhada 
de transposição ou integra-
ção seja maior do que 300 
metros.

No Dia do Guarda-Vidas, 
Prefeitura de Ubatuba alerta 
sobre cuidados nas praias

Dia 28 de dezembro é co-
memorado o Dia do Guarda 
Vidas – profissionais que 
garantem a segurança nas 
praias e, por isso, a Prefei-
tura de Ubatuba além de 
parabenizar e reconhecer a 
importância da categoria, 
reforça as orientações que 
devem ser seguidas pelos 
banhistas para desfrutar de 
uma experiência sem inci-
dentes no município, prin-
cipalmente, respeitando as 
recomendações oferecidas 
pela classe.
Em Ubatuba, são realiza-
dos, em média, 800 salva-
mentos durante o período 
da temporada – que vai de 
dezembro a março – o que 
significa uma média de 

mais de um salvamento por 
dia.
De acordo com o Grupa-
mento de Bombeiros Ma-
rítimo (Gbmar), é muito 
importante que o banhista 
conheça o local que vai 
entrar no mar, que conver-
se com um guarda-vidas 
e, também, fique atento às 
orientações e advertências 
sonoras do profissional. 
A orientação do Corpo de 
Bombeiros é que os turistas 
possam ligar previamente 
para o Gbmar e consultar 
qual o melhor local para 
banho, bem como as praias 
que estão guarnecidas pelo 
Corpo de Bombeiros pelo 
telefone (12) 3833-5373.
Recomendações

O comandante do Gbmar 
em Ubatuba, tenente Gui-
lherme Vegse, destacou 
alguns pontos importantes 
aos quais os banhistas de-
vem redobrar a atenção:
Pedras e costeiras são sem-
pre um risco potencial;
Boias e objetivos flutuan-
tes geram falsa sensação de 
segurança e causam muitas 
mortes;
Álcool e mar não se mistu-
ram;
Respeite a sinalização:  elas 
indicam o risco à vida;
Peça e respeite a orientação 
do guarda-vidas: ele é seu o 
melhor amigo na praia;
Procure praias adequadas 
para o banho, elas são dife-
rentes.


