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Vacine seu felino: Prefeitura de 
Tremembé realiza ação de imunização 

para gatos com cadastro e agendamento 
prévio

A Secretaria de Saúde, 
inicia a partir da próxima 
segunda-feira (06), o CA-
DASTRAMENTO de fe-
linos da nossa cidade para 
aplicação da VACINA 
V4. Os moradores de Tre-
membé deverão FAZER 
O CADASTRO pelo (12) 
3674.3301, das 09h às 16h, 
o prazo se encerra dia 10 de 
fevereiro.
Após o período de CADAS-
TRAMENTO, o Centro de 
Observação Animal de Tre-
membé (COA) entrará em 
contato com o tutor para fa-
zer o AGENDAMENTO da 
aplicação da vacina.
VACINA V4
Trata-se de uma das prin-
cipais e mais importantes 
vacinas que deve constar 
em qualquer esquema de 
vacinação para gatos. A va-
cina v4, ou quadrupla como 
também é chamada, deve 

ser aplicada em gatos filho-
tes e adultos e tem atuação 
abrangente no sistema imu-
nológico do animal.
Esta vacina protege os ga-
tos contra 4 doenças, sendo:
• Panleucopenia: inicial-
mente causa infecção in-
testinal, caracterizada por 
início súbito seguida de de-
pressão, vômito e diarreia. 
Se não tratada devidamen-
te, ocasiona desidratação 
grave e tem alto risco de 
mortalidade.
• Rinotraqueíte: causa es-
pirros, secreção nasal e 
ocular, anorexia (falta de 
apetite, o gato não come), 
febre alta e aborto em casos 
de gatas prenhes.
• Calicivirose: caracterizada 
por desencadear corrimento 
nasal e ocular, conjuntivite, 
úlceras na língua e nos lá-
bios. Pode ocorrer também 
dificuldade para respirar, 

pneumonia e claudicação (o 
animal fica mancando).
• Clamidiose: causa espir-
ros, lacrimejamento nos 
olhos, conjuntivite, tosse, 
dificuldade respiratória e 
anorexia. Estas últimas três 
doenças (Rinotraqueíte, 
Calicivirose e Clamidiose) 
também são conhecidas 
como o Complexo da Gripe 
Felina. No final das contas, 
o resultado compõe 4 antí-
genos vacinais de 4 vírus 
distintos, por isso o batismo 
“vacina v4”. A grande van-
tagem dessa vacina é que o 
gato recebe uma única agu-
lhada para se proteger con-
tra várias doenças, evitando 
desconforto para o animal 
(o seu gato receberá uma 
agulhada ao invés de 4).
MAIS INFORMAÇÕES:
Centro de Observação Ani-
mal
(12) 3674.3301

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Cultura e Turis-
mo, realiza nessa terça-feira 
(31), às 19 horas, no Pala-
cete 10 de Julho, o Pré- lan-
çamento do documentário 
e início das atividades do 
projeto ‘O Que Você quer 
Ser Quando Crescer?’. O 

evento é aberto ao público 
e não é necessário inscrição 
prévia.
O documentário traz um 
debate sobre superação, 
preconceito e inclusão, e 
mostra a vivência de crian-
ças com deficiência naquilo 
que sonham em ser quando 
crescerem. O projeto tam-

bém trará uma exposição 
fotográfica, e atividades in-
clusivas em diversos locais 
da cidade.
Este é um projeto aprova-
do no Edital de Linguagens 
Artísticas do FMAPC, de 
Pindamonhangaba (2022), 
e vem sendo realizado em 
família.

Pinda realiza documentário e início das atividades 
do Projeto ‘O Que Você Quer Ser quando Crescer’

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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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - Tomada de Preços Nº 001/2023 - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BAIRRO 
VISTA ALEGRE - FASE 01 E 02. A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela da Portaria Nº 
209/2022, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em ses-
são reservada, datada de 02 de fevereiro de 2023, após exame da documentação de habilitação apresentada, 
foi proferido o seguinte julgamento: EMPRESAS HABILITADAS: C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS 
E SANEAMENTO LTDA – EPP e R.T. TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. 
Fica aberto o prazo recursal. Potim, 02 de fevereiro de 2023. Bruno C. F. Abreu - Presidente da Comissão de 
Licitações.

DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS TER-
CEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 (§ 4º Art. 9º, da Lei Complementar Federal 
nº 101/2000) O Poder Executivo torna público, para conhecimento da população, que 
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre do ano de 
2022, na comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo, em audiência pública a ser 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2023, às 14h00m, na Câmara Municipal de Potim, 
na Avenida Juvenal Antunes da Proença, nº 89, Jardim Cidade Nova, nesta cidade. 
Prefeitura Municipal de Potim, 02 de fevereiro de 2023. Erica Soler Santos de Oliveira 
– Prefeita Municipal.

Semob realiza 
campanha 

“volta às aulas” 
em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Mobilidade Urbana (Se-
mob), iniciou nesta semana 
a “Campanha Volta às au-
las” nas proximidades das 
escolas públicas e particu-
lares do município.
A ação tem como objetivo 
aumentar a segurança no 

trânsito no entorno das es-
colas e tornar a mobilidade 
mais acessível.
Diariamente os agentes de 
trânsito têm realizado di-
versas ações educativas 
relacionadas à segurança 
viária, como orientar a tra-
vessia de pedestres e o em-
barque e desembarque dos 

alunos, nos horários de en-
trada e saída dos alunos nos 
períodos da manhã e tarde.
Durante as atividades tam-
bém são distribuídos mate-
riais educativos com regras 
de trânsito relacionados à 
educação no trânsito para 
os pais, responsáveis e tam-
bém para os alunos.

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SERVIÇOS DE SAÚDE - Nos 
termos da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 a Prefeitura Municipal 
de Potim torna público que será realizado às 14h30min do dia 23 de fevereiro de 2023, 
na Câmara Municipal de Potim, Audiência Pública da prestação de contas dos valores 
aplicados e fonte de recursos, bem como a oferta e serviços de saúde prestados pelo 
município, no terceiro quadrimestre de 2022, convidando os interessados e a população 
do município. Prefeitura Municipal de Potim, 02 de fevereiro de 2023. ERICA SOLER 
SANTOS 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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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


