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Pindamonhangaba é selecionada para a 
2ª edição do Laboratório Urbano de 

Políticas Públicas Alimentares (LUPPA)

O município de Pindamo-
nhangaba foi convidado 
para participar do 2º LUP-
PA - LAB, que está reunin-
do representantes de prefei-
turas brasileiras, nos dias 1, 
2 e 3 de fevereiro, em São 
Paulo. Esse é um projeto 
acompanhado de perto e 
desenvolvido pela Secre-
taria de Meio Ambiente de 
Pinda.
O LUPPA é uma plataforma 
colaborativa do Instituto 
Comida do Amanhã e em 
correalização com o ICLEI 
América do Sul, cuja fina-
lidade é apoiar e facilitar a 
construção de políticas ali-
mentares municipais inte-
gradas, participativas e com 
abordagem sistêmica.
No debate, desafios das ci-
dades, compartilhamento 
de experiências e desafios 
locais, e aprendizado sobre 
temáticas e processos que 
fazem parte da construção 
dos sistemas alimentares 
sustentáveis e justos para as 
pessoas e o planeta.
O objetivo deste projeto é 

ampliar o número de cida-
des que desenvolvem e bus-
cam aperfeiçoar suas rotas 
para a construção da Políti-
ca de Segurança Alimentar 
e Nutricional, com visão 
integrada e sistêmica.
O Laboratório acredita no 
potencial das cidades como 
agentes de transformação 
positiva dos sistemas ali-
mentares. Para apoiar go-
vernos locais no desenvol-
vimento e fortalecimento 
de sistemas alimentares 
saudáveis e resilientes, a 
iniciativa lançou um edital 
para participação de cida-
des brasileiras com popula-
ção de até 1 milhão e 500 
mil habitantes, do qual Pin-
damonhangaba foi um dos 
municípios selecionados 
para participar da 2ª edição 
do Laboratório Urbano de 
Políticas Públicas Alimen-
tares (LUPPA), juntamente 
com outras nove cidades 
brasileiras; Abaetetuba 
(PA), Alto Paraíso de Goi-
ás (GO), Barcarena (PA), 
Jundiaí (SP), Maricá (RJ), 

Nova Lima (MG), Palmas 
(TO), Eusébio (CE) e Vitó-
ria do Mearim (MA).
As atividades do laborató-
rio serão divididas em en-
contros virtuais e o LUPPA 
- LAB, um encontro presen-
cial com atividades práticas 
e imersivas para o enrique-
cimento de nossas trocas de 
experiências.
“Investir em políticas públi-
cas é uma necessidade das 
cidades que querem crescer 
e trazer qualidade de vida 
aos cidadãos. Participar do 
Luppa é um privilégio e 
esperamos trocar experiên-
cias com outras cidades e 
trazer ações concretas para 
Pinda”, disse a secretária 
de Meio Ambiente, Maria 
Eduarda San Martin.
“Este evento irá colaborar 
para ampliar o conhecimen-
to para desenvolvermos e 
aperfeiçoarmos políticas 
de segurança alimentar e 
nutricional no município”, 
disse a chefe de divisão de 
merenda escolar, Cibele 
Aguiar.

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Mobilidade Urbana (Se-
mob), publicou nesta quar-
ta-feira (1º) o decreto nº 
15.491 que autoriza o rea-
juste dos valores da tarifa 
da Zona Azul no município 
em 10%.
De acordo com o reajuste 
previsto no contrato fir-
mado com a empresa que 
administra o sistema de 
estacionamento rotativo na 
cidade, foi sugerida a apli-
cação do reajuste conforme 
o IGP-M (Índice Geral de 
Preços de Mercado), apura-
do em 10,076790%.
A alteração nos valores é 
necessária para a manuten-
ção e o equilíbrio econômi-
co-financeiro do contrato de 
concessão pública.
Veja a seguir os novos va-
lores:
– Área da Zona Azul (Car-
ros, caminhonetas e veícu-
los de carga com capacida-
de de até 1.800 kg)
30 minutos: R$ 1,20

60 minutos: R$ 2,40
90 minutos: R$ 3,60
120 minutos: R$ 4,80
– Área da Zona Verde (Car-
ros, caminhonetas e veícu-
los de carga com capacida-
de de até 1.800 kg)
30 minutos: R$ 1,20
60 minutos: R$ 2,40
90 minutos: R$ 3,60
120 minutos: R$ 4,80
180 minutos: R$ 7,20
240 minutos: R$ 9,60
– Área da Zona Azul (Mo-
tos)
30 minutos: R$ 0,60
60 minutos: R$ 1,20
90 minutos: R$ 1,80
120 minutos: R$ 2,40
– Área da Zona Verde (Mo-
tos)
30 minutos: R$ 0,60
60 minutos: R$ 1,20
90 minutos: R$ 1,80
120 minutos: R$ 2,40
180 minutos: R$ 3,60
240 minutos: R$ 4,80
Para os veículos notificados 
com o “Aviso para paga-
mento de tarifa” na área de 
zona azul, que não efetua-

rem o pagamento no limite 
de tempo estabelecido de 15 
minutos, o usuário terá ain-
da 120 minutos para pagar 
a regularização, que será no 
valor de 10 tarifas de meia 
hora. Já para os veículos 
notificados com o “Aviso 
para pagamento de tarifa” 
na área de zona verde, que 
não efetuarem o pagamento 
no limite de tempo estabe-
lecido de 15 minutos, o usu-
ário terá ainda 120 minutos 
para pagar a regularização, 
que será no valor de 10 tari-
fas de meia hora.
Nos casos em que forem 
excedidos os 120 minutos 
para regularização nas áreas 
de zona azul e verde, o va-
lor a ser pago passará a ser 
de 10 tarifas de uma hora e 
o usuário terá o prazo má-
ximo de regularização de 
72 horas a contar a partir 
do tempo excedido de 120 
minutos.
O decreto entrará em vigor 
quinze após a publicação do 
decreto.

Tarifa da zona azul será reajustada 
neste mês em Taubaté
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AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 266/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 - A 
comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da Licitação 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE RECAPEAMENTO 
DA PRAÇA MIGUEL C. OUROS, POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDI-
TAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 17/02/2023. Abertura dos Envelopes: 
10h00min do dia 17/02/2023. 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.

Aviso de Alteração de Horário de Abertura - A Prefeitura Municipal de Potim 
torna pública a alteração de horários para abertura da Chamada Publica Nº 
002/2023. Objeto: Permissão de uso a pessoas jurídicas, de espaços físicos 
destinados à exploração de pontos de venda de bebidas (cerveja, água, re-
frigerante, suco, energético, destilados e coquetéis de frutas), alimentação, 
doces, brinquedos e parque de diversões durante o evento de Carnaval An-
tecipado no Município de Potim/SP, do dia 09 a 13 de fevereiro de 2023. Des-
ta forma, ficam alterados: ENTREGA DOS ENVELOPES: 06/02/2023 até às 
13h45min. REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 06/02/2023 às 14h00min. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Departamento de Licitações da Prefeitura Munici-
pal, 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.

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.

Aviso de Prorrogação de Processo Seletivo – A Prefeitura Municipal de Po-
tim/SP informa que, conforme despacho da Sra. Prefeita Municipal, Erica So-
ler Santos de Oliveira, em face da demanda ainda existente de contratações 
do processo seletivo, mas considerando que a lista de classificados que já 
foi exaurida em alguns cargos, PRORROGA-SE EXCEPCIONALMENTE até 
31/12/2023, o resultado do Processo Seletivo Nº 001/2021, tendo em vista a 
necessidade de realizar outro processo seletivo público para as classificações 
já exauridas. Cumpra-se. Potim, 01 de fevereiro de 2023. Erica Soler Santos 
de Oliveira - Prefeita Municipal.
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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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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.


