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Taubaté é destaque na 
geração de emprego em 2022

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté, através da Secre-
taria de Desenvolvimento, 
Inovação e Turismo (SE-
DINT), realizou o levan-
tamento dos números refe-
rentes a empregabilidade de 
2022.
Taubaté foi destaque na ge-
ração de emprego, segundo 
dados do Cadastro Geral 
de Emprego e Desempre-
go (CAGED), a cidade re-
gistrou saldo positivo por 
10 meses consecutivos, 
de fevereiro à novembro 
de 2022. Em todo o ano, a 
cidade registrou 41.563 va-
gas.
Taubaté aparece na 22ª co-
locação entre as 100 mais 
bem colocadas no ranking 
estadual do emprego, consi-
derando o saldo do ano pas-
sado. Entre as cidades do 
Vale do Paraíba, o municí-

pio é a 2ª cidade no ranking.
O CAGED também apon-
tou que Taubaté é a 1ª co-
locada no Vale do Paraíba 
entre as cidades que mais 
contrataram pessoas com 
deficiência em 2022. Entre 
os municípios do Estado de 
São Paulo, Taubaté aparece 
na terceira posição. O Vale 
do Paraíba apresentou um 
saldo de 139 empregos para 
pessoas com deficiência, 
sendo que 67 vagas são de 
Taubaté.
A Secretaria de Desenvolvi-
mento, Inovação e Turismo 
têm priorizado a geração, 
manutenção de vagas e o 
incentivo ao empreendedo-
rismo. O secretário da pas-
ta, Alexandre Ferri, destaca 
que os números expressivos 
apresentados neste balanço 
são os reflexos do trabalho 
da gestão, “As ações foram 

apoiadas e planejadas pelo 
governo do Prefeito José 
Saud, em conjunto com as 
demais secretarias, e com a 
colaboração essencial dos 
funcionários, que contribu-
íram para a cidade alcançar 
esses números tão impor-
tantes e significativos para 
o desenvolvimento”, expli-
cou o secretário.
Através do Hub de Inova-
ção Tecnológica de Taubaté 
(HITT), programa que visa 
contribuir para o desenvol-
vimento científico, tecno-
lógico, social e econômico 
do município e da região, 
foram criadas 156 novas 
vagas de emprego, por meio 
de 37 empreendedores de 
Startups. Uma das Startups 
que foi residente no HITT 
em 2021, hoje atua em 37 
cidades, gerando 600 pos-
tos de trabalho.

o evento acontecerá em área 
fechada que será montada 
na Praça Geraldo Costa, a 
“Praça da Estação”, terá en-
trada franca e contará com 
acesso controlado.
O evento contará ainda com 
uma praça de alimentação 
comercializando bebidas 
e “comidas de rua”, a ani-
mação estará garantida com 
duas atrações tocando as 
melhores músicas do car-
naval em todos os tempos 
além de toda estrutura de 
banheiros químicos, aten-
dimento emergencial com 
ambulância e socorristas, 
segurança privada e com 
o apoio da Polícia Militar, 
o estacionamento será gra-
tuito na Praça Félix Nobre 
de Campos, a “Praça dos 
quiosques”.As crianças 

também terão uma área 
exclusiva e as brincadeiras 
estão garantidas com a Cia 
Lipe de Teatro.Será proibi-
da a entrada com cooler e 
objetos que possam trazer 
riscos as pessoas. Também 
não será permitida a comer-
cialização por ambulantes. 
“O nosso foco neste even-
to são as famílias, famílias 
de munícipes, famílias de 
turistas.... então esse am-
biente fechado, controlado 
e com essa estrutura que 
será montada, é totalmente 
pensado para que possamos 
oferecer entretenimento se-
guro e sadio, acreditamos 
ser isso que os munícipes 
e os turistas querem, se 
divertir com segurança e 
tranquilidade. Dessa forma 
fica o convite .... venham, 

tragam seus filhos, sua fa-
mília e amigos”, enfatiza 
José Ferreira, Secretário de 
Turismo.
Confira a programação 
Completa:
Dias: De Sábado (18) a ter-
ça-feira (21) de fevereiro 
Horário: Das 12h às 18h
ATRAÇÕES: (Todos os 
dias)
12h00 às 13h00 – DJ com 
som mecânico
13h00 às 14h30  – CIA Lipe 
de Teatro
13h00 às 14h30 – Mestre 
Quintino e Banda do Erê   
15h às 18h – BANDA 
GOSTOSO VENENO 
A FOLIA FICA COMPLE-
TA COM VOCÊ AQUI, 
VENHA PARA O CAR-
NAVAL DA FAMÍLIA DE 
TREMEMBÉ! 

Neste ano, a Prefeitura de Tremembé definiu um 
formato inovador para o carnaval
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 – No dia 31 de janeiro de 2023, depois 
de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SAN-
TOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 
066/2022, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustí-
vel Tipo Gasolina e Óleo Diesel S10, à empresa: ABASTECIMENTO E PECAS PIT STOP LTDA, com valor total 
de R$ 1.540.550,40. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - PROC. ADM. Nº 008/2023 - OBJETO: O 
objeto da presente Chamada Pública é o Cadastro de Projetos para Contra-
tação de Empresa Especializada para Realização de Atendimento Médico Ve-
terinário por Tempo Determinado, conforme condições descritas na Chamada 
Pública, no Termo de Referência e demais anexos que integram a presente. 
DATA DE INSCRIÇÃO: de 01/02/2023 à 09/02/2023 - Horário: 09h00min às 
16h30min. LOCAL DA REALIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde, locali-
zada à Rua Antônio de Oliveira Portes, Nº 149, Bairro Centro, Potim/SP - A 
Chamada Pública na integra poderá ser consultada no endereço acima citado 
ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.potim.sp.gov.br.

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023 – PROC. ADM. Nº 032/2023 - OBJETO: Permissão 
de uso a pessoas jurídicas, de espaços físicos destinados à exploração de pontos de 
venda de bebidas (cerveja, água, refrigerante, suco, energético, destilados e coque-
téis de frutas), alimentação, doces, brinquedos e parque de diversões durante o even-
to de Carnaval Antecipado no Município de Potim/SP, do dia 09 à 13 de fevereiro de 
2023, conforme condições descritas no Edital de Chamada Pública, e demais anexos 
que integram a presente. DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 06/02/2023 até às 
09h45min. REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 06/02/2023 às 10h00min. LOCAL DA REALI-
ZAÇÃO DA SESSÃO: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada 
na Praça Miguel Correa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP. A Chamada Pública na 
integra poderá ser consultado no local citado, ou retirado gratuitamente no site: www.
potim.sp.gov.br.

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Convite Nº 001/2023 - Edital Nº 008/2023 – Proc. Adm. Nº 030/2023. 
Critério de julgamento: Menor Preço Global. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA PARA EVENTO DE CARNAVAL ANTECIPADO PARA O MUNICÍPIO DE 

POTIM/SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.  

Data da realização: 08/02/2023 às 09:00 horas.  

Horário de entrega dos envelopes: até às 08h45min 

Local da realização da sessão: Prefeitura Municipal, sito na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 

101, Centro, Potim/SP – CEP: 12.525-007.  

Edital na íntegra poderá ser consultado na sala de licitações da prefeitura, na praça Miguel Corrêa 

dos Ouros, 101, Centro, Potim/SP. 



pág. 3 A Gazeta dos Municípios

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

01 Fevereiro 2023  

Atrativos turísticos de 
Tremembé - Santuário e 
Basílica do Senhor Bom 

Jesus

O Santuário Basílica do 
Senhor Bom Jesus teve sua 
origem em uma capela para 
culto à Nossa Senhora da 
Conceição.  Em 1663, esta 
capela recebeu a imagem 
do Senhor Bom Jesus, que 
ali permaneceu até 1672, 
quando foi transferida para 
uma capela própria.  O cres-
cente número de fiéis criou 
a necessidade de sucessivas 
ampliações da capela, que 

por volta de 1795 atingiu 
as proporções atuais. Em 
1907, três anos após a che-
gada dos monges trapistas 
à cidade, foi criada a Paró-
quia do Senhor Bom Jesus 
de Tremembé (desmembra-
da da Paróquia de São Fran-
cisco das Chagas de Tauba-
té) e a Igreja do Bom Jesus, 
elevada à Matriz Paroquial, 
recebeu também o título de 
Santuário Arquiepiscopal, 

concedido por Dom Du-
arte Leopoldo e Silva (na 
ocasião arcebispo de São 
Paulo).  Em 23 de novem-
bro de 1974, o Santuário do 
Bom Jesus recebeu o título 
de Basílica Menor, dado 
pelo Papa Paulo VI. O tí-
tulo expressa uma especial 
vinculação do templo com 
a Igreja de Roma, podendo 
usar as chaves pontifícias 
em seus emblemas.

Prefeitura de Caçapava 
publica edital de 
credenciamento 

de monitores para 
oficinas culturais

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, publi-
cou nesta terça-feira (31) 
Edital de Chamamento Pú-
blico para Credenciamento 
de Monitores de Oficinas 
Culturais para o Programa 
Bem Mais Cultura.
Podem participar monito-
res de oficinas culturais em 
linguagens como artesanato 
(arte em tecido, arte em ar-
ranjos e fores, arte em velas 
e sabonetes, costura criati-
va, crochê, fuxico, pintura 
em madeira), artes plásti-
cas (arte em barro, dese-
nho livre, pintura em tela), 
artes cênicas (teatro e arte 
circense), arte urbana (gra-
fite, danças urbanas e DJ), 

cultura digital, dança (balé, 
dança de salão, dança do 
ventre, jazz, K Pop e dança 
diversa voltada para a Me-
lhor Idade) e música (vio-
lão, violino e viola caipira).
As inscrições devem ser 
feitas no período de 1º a 15 
de fevereiro. 
Os critérios de participação 
e os detalhes da contratação 
estão disponíveis na íntegra 
do edital, no site da Prefei-
tura, que pode ser acessado 
NESTE LINK. 
As atividades das oficinas 
culturais serão desenvolvi-
das na sede da Secretaria 
de Cultura e Turismo, lo-
calizada na rua Padre José 
Benedito Alves Monteiro, 
480, Vila Santos (extinto 

Grêmio dos Subtenentes). 
A previsão é que as aulas 
tenham início na segunda 
semana de março.
O Bem Mais Cultura é uma 
iniciativa da Prefeitura de 
Caçapava, por meio da Se-
cretaria de Cultura e Turis-
mo. 
O objetivo é fomentar a 
produção cultural no muni-
cípio, visando à formação 
de público e geração de 
renda, permitindo o acesso 
de crianças, adolescentes, 
adultos e idosos às mais 
diversas formas de expres-
sões artísticas. 
Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria de 
Cultura e Turismo, pelo te-
lefone (12) 3652-9222.
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Prefeitura realiza 
PET DAY nesta 

quinta-feira (2) e 
sexta-feira (3)

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Meio Am-
biente, realiza, nos dias 2 e 
3 de fevereiro, o PET DAY, 
castração gratuita dos cães 
e gatos inscritos na 5ª edi-
ção da campanha de castra-
ção do Município.
Todos os tutores que inscre-
veram seus animais devem 

ficar atentos ao seu dia e 
horário agendado e compa-
recer no local, levando seu 
pet, acompanhando- du-
rante todo o procedimento. 
As cirurgias serão feitas na 
EMEF Prof. 
Aluísio França Barbosa 
(Rua Des. Percival de Mou-
ra Alcântara, 10 – Parque 
Res. Eldorado).

Os animais serão castrados 
e microchipados e recebe-
rão gratuitamente um kit 
pós-cirúrgico com a medi-
cação necessária para o cui-
dado do animal.
O objetivo do programa é 
ajudar no controle popula-
cional de animais, melho-
rando a saúde e evitando o 
abandono de cães e gatos.

Projeto Severina 
Cia realiza 

contação de 
história em 

bibliotecas de 
Pinda

O projeto Severina Cia, 
em parceria com a Secre-
taria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, realiza a Conta-
ção de História - 
“Bumba, meu boi brincan-
te”’ em duas bibliotecas do 
município.
Na Biblioteca Municipal 
Maria do Carmo dos Santos 
Gomes – Vila São Benedi-
to, será no dia 9 de feverei-
ro, às 8h30 e na Biblioteca 

Municipal Prof. Maria Ber-
tha César – Moreira César, 
será dia 9 de fevereiro, às 
10h30.
A contação de histórias 
“Bumba, meu boi brincan-
te” apresenta uma mescla 
de versões da tradicional 
história do Boi Bumbá, a 
partir de dois brincantes que 
passam por várias histórias 
tradicionais do Bumba Meu 
Boi, incluindo a tradicional 
história de Catirina, que de-

seja comer a língua de um 
boi. O vaqueiro, seu espo-
so, mata o animal que per-
tence ao coronel da cidade 
para satisfazer seu desejo. 
Porém, para não ser punido, 
ele tenta ressuscitar o bicho, 
recorrendo a artifícios me-
dicinais e rituais religiosos. 
Este projeto foi contem-
plado pelo Edital 08/2022 
- Linguagens Artísticas - 
FMAPC de Pindamonhan-
gaba/SP.


