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Futebol feminino de 
Taubaté realiza 
visita a casa de 

repouso

Atletas, membros da comis-
são técnica e da diretoria da 
equipe de futebol feminino 
da Associação Desportiva 
Taubaté realizaram na tarde 
de ontem (1) uma visita a 
casa de repouso Bom Viver.
A atividade foi a primei-
ra de uma série de ações 
sociais programadas pelo 
Departamento de Comuni-
cação e Marketing do clube 

para a temporada de 2023.
Durante a visita, as atletas 
tiveram a oportunidade de 
conversar e interagir com 
os idosos que moram no lo-
cal, que contaram histórias 
de suas vidas, deram con-
selhos e muita atenção as 
jogadoras taubateanas, que 
também realizaram uma 

leve atividade física com 
os idosos, promovendo a 
eles uma tarde diferente e 
especial. Dentro de campo, 
a AD Taubaté trabalha des-
de o dia 13 de fevereiro na 
preparação para a disputa 
do Campeonato Brasileiro 
da Série A2 e o do Campeo-
nato Paulista.

Pindamonhangaba esteve 
presente no 1º Encontro 
Regional dos Pontos Mis 
-2023, realizado no Museu 
da Imagem e do Som, em 
São Paulo, na terça-feira 
(28). Representaram a cida-
de o secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma, o 
assessor Luiz Claudio Oli-
veira e a bibliotecária Rosi-
lene Cardoso.
No encontro foram abor-
dados os seguintes temas: 
O que é o programa?; 
Apresentação da equipe 
do Programa Pontos MIS; 
Atividades previstas para 

2023; Contrapartidas dos 
municípios; Ferramentas 
de operação do programa e 
seus processos. Também foi 
apresentada a palestra “Cul-
tura, públicos e pós-pande-
mia“, por André Fonseca.
Pindamonhangaba faz parte 
dos Pontos Mis desde 2017, 
na qual mensalmente rece-
be filmes que são apresen-
tados nos espaços culturais 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, que atu-
almente são as Bibliotecas e 
a Estação Cidadania.
Além disso, a cidade rece-
be pelo programa, ao longo 

do ano, oficinas voltadas ao 
áudio visual com o objetivo 
de capacitar as pessoas da 
área, bem como fortalecer a 
formação de público.
“E uma satisfação estarmos 
mais uma vez este ano no 
programa Pontos MIS, pois 
nos ajuda na programação 
mensal de nossos espaços 
difundindo todo tipo de 
filme, além das oficinas 
que recebemos auxiliando 
na capacitação das pesso-
as interessadas no tema de 
audiovisual”, analisou o se-
cretário de Cultura e Turis-
mo, Alcemir Palma.

Pinda participa de Encontro 
Regional dos Pontos MIS
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Profissionais da 
prefeitura de Taubaté 
participam do circuito 

“dialogando segurança 
alimentar”

Profissionais de diversas 
secretarias da Prefeitura de 
Taubaté participaram nes-
ta quarta-feira (1º) de mais 
uma da série de encontros 
do “Circuito Dialogando 
Segurança Alimentar”, rea-
lizado pela Coordenadoria 
de Segurança Alimentar 
Nutricional do Estado de 
São Paulo (CONSEA/SP), 
Coordenadoria de Assistên-
cia Técnica Integral (CATI) 
e pelo Conselho Estadual 
de Segurança Alimentar 
e Nutricional Sustentável 
(Consea-SP), na cidade de 
Louveira.
O Circuito tem como pro-
posta principal comparti-
lhar experiências das ins-
tituições governamentais 
e apresentar projetos que 
ajudem no desenvolvimen-

to da Política Pública de 
Segurança Alimentar nos 
municípios. O evento foi 
realizado na Secretaria de 
Cultura e Eventos de Lou-
veira e reuniu representan-
tes de diversos municípios 
paulistas. Durante as ativi-
dades foram apresentados 
projetos já desenvolvidos 
por outros municípios.
– Posse do Conselho Ali-
mentar e Nutricional 
(COMSEA)
Nesta sexta-feira (3) o Con-
selho Municipal de Segu-
rança Alimentar e Nutricio-
nal (COMSEA) realizará às 
15h a cerimônia de posse da 
gestão 2023/2024 no prédio 
do Solar dos Conselhos, 
que fica na Rua Carneiro de 
Souza, 99, centro.
O Conselho tem como obje-

tivo promover a articulação 
entre o governo municipal 
e a sociedade civil com a 
finalidade de propor diretri-
zes para políticas, progra-
mas e ações que configurem 
o direito humano à alimen-
tação adequada. Todas as 
atividades relacionadas a 
esse tema estão sendo de-
senvolvidas pela Prefeitura 
e tem contado com a par-
ticipação de diversos re-
presentantes do Executivo 
buscando reunir e concen-
trar esforços para que a Po-
lítica Pública de Segurança 
Alimentar Municipal possa 
ser colocada em prática, e 
assim os projetos de segu-
rança alimentar desenvol-
vidos na cidade possam ser 
analisados e aperfeiçoados, 
se necessários.

Aviso de Abertura de Proposta Comercial – Tomada de Preços Nº 012/2022 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE PROJETOS EDUCACIONAIS COM FORMAÇÃO DE EDUCADORES IN-
CLUINDO MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO – Tendo em vista à não pro-
tocolização de recursos quanto ao resultado de pontuação da proposta técnica 
do processo em epígrafe, fica designado o dia 27/02/2023 às 10h00min, para 
abertura do Envelope de Proposta Comercial da empresa habilitada, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Potim, Setor de Licitações. Potim, 24 de fevereiro de 
2023. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitações.
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A Polícia Civil, através do 
DEIC Taubaté (Delegacia 
Especializada de Inves-
tigações Criminais) e do 
SIG Pinda (Setor de Inves-
tigações Gerais de Pinda-
monhangaba) agiu rápido 
e prendeu em flagrante na 
manhã desta segunda-feira 
(27) um dos elementos que 
participou do vídeo durante 
os festejos de carnaval do 
município, ostentando em 
meio ao público diversos 
tipos de arma de fogo.
Os trabalhos de investiga-
ção da Polícia Civil inicia-
ram ainda durante a terça-
-feira de Carnaval, 21 de 
fevereiro, visando a identi-
ficação dos elementos, bem 
como o combate aos crimes 
contra a vida, porte ilegal de 
arma de fogo, crimes patri-
moniais e tráfico de drogas.
Além da prisão em flagran-
te de J.L.D.O.S., outros dois 
elementos foram autuados 

em termo circunstanciado, 
sendo apreendido 197 pinos 
de cocaína, R$ 770 em di-
nheiro e três celulares para 
continuidade do processo 
de investigação. Ao todo a 
Polícia Civil cumpriu seis 
mandados de busca e apre-
ensão domiciliar, envol-
vendo ao todo 17 policiais 
e sendo empregadas cinco 
viaturas.
O trabalho começou com o 
levantamento de informa-
ções para identificação dos 
envolvidos pelo policiais 
do SIG, que produziram um 
um relatório e foi apresenta-
do pela autoridade policial 
que solicitou os mandados 
de busca e apreensão nos 
endereços dos investigados. 
Com a concessão realizada 
pelo Poder Judiciário, as 
equipes do SIG e DEIC lo-
graram êxito em cumprir o 
flagrante pelo crime de trá-
fico de drogas, tendo o en-

volvido assumido a proprie-
dade da droga apreendida.
Segundo o boletim de ocor-
rência, no que tange às 
armas, os investigados in-
formaram em síntese que 
tratavam-se de simulacros 
e que foram destruídos por 
conta da repercussão que as 
imagens deram. O autor das 
drogas foi detido e encami-
nhado à cadeia pública de 
Taubaté, onde permanecerá 
à disposição da Justiça.
O Secretário Municipal de 
Segurança Fabrício Perei-
ra parabenizou o excelente 
trabalho desenvolvido pelo 
Setor de Investigação da 
Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba. “Nossa Polícia 
Civil merece nossos aplau-
sos por agir de maneira tão 
eficiente em prol da causa 
pública. Parabéns ao dele-
gado Dr. Rubens e toda sua 
equipe pela excelente atua-
ção”, afirmou.

 Polícia Civil de Pinda 
identifica autores que 

exibiram arma no 
Carnaval e apreende 
197 pinos de cocaínaA Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer de Pinda-
monhangaba, realiza no do-
mingo (26), às 8h30, uma 
seletiva de Judô para com-
por parte da equipe para as 
competições. 
O Campeão de cada catego-
ria será federado pela secre-
taria na Federação Paulista 
de Judô.
A pesagem começa às 8h30 
e os combates se iniciam às 
10 horas, na quadra Manuel 
César Ribeiro (Quadra Co-
berta) - Álvaro Leme, 112 
- Chácara Galega. Os atle-
tas devem apresentar o RG 

durante a pesagem. Poderão 
participar da seletiva para 
os Jogos Regionais, atletas 
nascidos a partir do ano de 
2007, com graduação míni-
ma de Faixa Amarela. Para 
o Jogos da Juventude são 
para atletas nascidos em 
2008, com graduação mí-
nima de faixa Azul, com a 
autorização do Sensei res-
ponsável e do Pai. 
O atleta poderá disputar as 
duas seletivas desde que 
atenda todos os critérios 
obrigatórios. 
As vagas para a seletiva 
serão para os seguintes pe-

sos:Jogos Regionais: nas 
categorias menor de 60kg, 
66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 
100kg, maior de 100kg e 
absoluto. 
As categorias femininas 
são menores de 48kg, 52kg, 
57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 
maiores de 78kg e absolu-
to. Jogos da Juventude: nas 
categorias masculino, me-
nores de 55kg, 60kg, 66kg, 
73kg, 81kg, 90kg, 100kg e 
maior de 100kg. As catego-
rias femininas são menores 
de 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 
63kg, 70kg, 78kg e maior 
de 78kg.

SEMELP de Pinda 
realiza seletiva de 
judô masculino e 

feminino

Defesa Civil e Fundo Social de 
Pinda ajudam famílias de São 

Sebastião

A Defesa Civil de Pindamo-
nhangaba está integrando a 
força-tarefa com ações de 
urgência em São Sebastião, 
devido às inundações e en-
chentes que ocorreram na 
cidade com as fortes chuvas 
durante o Carnaval.
Nesta quarta-feira (22), 
equipes da Defesa Civil de 
Pindamonhangaba e Rosei-
ra foram em comboio a São 
Sebastião para a entrega de 
água e material doado pelo 
Fundo Social de Solidarie-
dade, como roupas, cober-
tores, produtos de limpeza e 
alimentos. “Além da ajuda 
humanitária, a equipe de 
Pinda também está prepa-
rada para auxiliar em todas 

as ações de recuperação do 
desastre devido às fortes 
chuvas, enchentes e alaga-
mentos ocorridos no local”, 
explicou o diretor da Defe-
sa Civil de Pinda, Michel 
Cassiano. Fundo Social 
recebe doações - Para con-
tinuar com fornecimento 
de alimentos e produtos, o 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Pindamonhangaba 
está recebendo doações em 
prol de São Sebastião.
A presidente do Fundo So-
cial de Pindamonhangaba, 
Claudia Domingues, infor-
mou que “o objetivo é ar-
recadar alimentos não pere-
cíveis, produtos de higiene 
pessoal, roupas, roupas de 

cama, até móveis, geladei-
ra, fogão, porque muitas 
famílias perderam tudo. 
Contamos com a solidarie-
dade e apoio da população 
de Pindamonhangaba, que 
sempre se mostrou bastan-
te participativa e caridosa 
com questões sociais”. Os 
itens podem ser doados das 
8 às 12 horas e das 14 às 
16 horas na sede do Fundo 
Social (rua Deputado Claro 
César, 53); na Fábrica da 
Solidariedade (rua Tenen-
te Alexandre Marcondes 
Monteiro, 432 - Bosque 
da Princesa); e na Vila dos 
Afetos (Avenida Senador 
Teotônio Vilela, Moreira 
César).
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Teve início na última se-
gunda-feira (27) a Campa-
nha de Vacinação Covid-19 
Bivalente para idosos com 
mais de 70 anos, pessoas 
que vivem ou trabalham em 
Instituições de Longa Per-
manência (ILPI’s) e imuno-
comprometidos a partir de 
12 anos, com intervalo de 4 
meses da última dose.
Importante ressaltar que 
só pode receber a vacina 
bivalente as pessoas que 
estejam com o esquema va-
cinal primário completo, ou 
seja, 1ª e 2ª doses. Para os 
que foram vacinados com 

a dose única da Janssen é 
necessário que se comprove 
também o recebimento de 
uma dose de reforço.
Além do cartão de com-
provação das vacinas ante-
riores, é necessária a apre-
sentação do comprovante 
de residência. Pessoas com 
registro de doses realizadas 
em outro estado, devem 
apresentar também o com-
provante de vacinação ou 
registro no Conecte SUS ou 
registro no Sistema SIPNI. 
Adolescente, com mais de 
12 anos, que não possuam 
registro no Vacivida como 

imunocomprometidos de-
vem apresentar laudo mé-
dico com CID. Para os que 
não residem em Taubaté, 
mas obedecem os critérios 
para vacinação serão aten-
didos somente se houver a 
“xepa” do imunizante. Se 
não houver comprovação 
de 1ª e 2ª doses deverão ser 
vacinadas seguindo o es-
quema primário de vacinas 
monovalentes e somente 
após 4 meses receber a bi-
valente.
Confira na tabela abaixo os 
locais de aplicação da vaci-
na bivalente.

Taubaté oferta vacina bivalente 
contra a covid-19 para maiores 

de 70 anosAVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023 - CON-
CORRENCIA Nº 002/2023 - EDITAL Nº 013/2023 - A Comissão de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados que se encon-
tra aberta a Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE REFORMA DA EMEI PROF. SANDRA A. S. TEBERGA, CON-
FORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANE-
XOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 31/03/2023. Abertura 
dos Envelopes: 10h00min do dia 31/03/2023. Local da realização: Prédio da 
Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na 
Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br. Maio-
res informações pelos telefones (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a aber-
tura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 004/2023. Objeto: Re-
gistro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Cadernos de Brochura. 
Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 01/03/2023, até às 
08h00min do dia 13/03/2023; data da abertura de propostas: das 08h00min às 
09h00min do dia 13/03/2023; data de início da sessão pública: às 09h00min 
do dia 13/03/2023, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso iden-
tificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos in-
teressados no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 
3112-9200.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - A Pre-
feitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura do envelope 
de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços Nº 012/2022 – Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PRO-
JETOS EDUCACIONAIS COM FORMAÇÃO DE EDUCADORES INCLUINDO 
MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO. Na data de 27/02/2023, reuniu-se a 
Comissão de Licitação, para julgamento dos preços apresentados. Após aber-
to o envelope, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: 
REAL EDITORA E DISTRIB. LTDA, com valor total de R$ 3.514.296,50. Fica 
aberto o prazo recursal. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Lici-
tações.


