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Começa no dia 09 de janei-
ro, segunda-feira, as ins-
crições para os cursos pro-
fissionalizantes gratuitos 
da Escola do Trabalho na 
unidade da Jaboticabeiras 
II. As demais unidades co-
meçam nos dias 17 e 18 de 
janeiro. A escola da Estiva 
iniciou as inscrições em 19 
de dezembro e ainda há va-
gas para alguns cursos.
As 10 unidades vão abrir 
cerca de 2.500 vagas para 
as mais diversas áreas 
como: beleza, informática, 

artesanato, culinária, lín-
guas, áreas administrativas, 
construção civil, corte e 
costura, entre outras.
É importante o interessado 
ficar atento nas datas, horá-
rios, além da documentação 
necessária, pois as matrícu-
las só acontecem mediante 
apresentação completa dos 
documentos e conforme as 
regras estabelecidas pelas 
unidades.
Para a inscrição em qual-
quer curso os candidatos 
precisam apresentar cópias 

e originais do RG, CPF, 
título de eleitor e compro-
vante de endereço, ambos 
de Taubaté.
O preenchimento das vagas 
é por ordem de chegada e 
não será permitido realizar 
matrícula para terceiros.
O aluno poderá fazer ape-
nas um curso por vez. Os 
cursos só acontecerão se 
forem preenchidas no míni-
mo 70% do total de vagas 
ofertadas. Faltando no pri-
meiro dia, será considerada 
desistência do aluno.

Escolas do trabalho 
de Taubaté abrem 

matrículas em janeiro

Câmeras de monitoramento flagram roubo no centro 
de Pinda e Polícia Militar prende autores

 As câmeras do Centro de 
Segurança Integrada (CSI) 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba mais uma vez 
foram essenciais para iden-
tificar a ocorrência de rou-
bo e realizar a prisão dos 
elementos envolvidos. O 
fato ocorreu por volta das 
12h desta terça-feira (3), 
quando o Polícia Militar em 
atividade no CSI verificou 
as imagens da câmera ins-
talada na Av. Jorge Tibiriçá, 
próximo à Praça Emílio Ri-
bas, Largo São Benedito.
Nas imagens, o PM verifi-
cou dois indivíduos numa 
motocicleta, sendo que o 
passageiro ostentava uma 
arma de fogo. Na sequên-
cia, o motociclista parou a 
moto e o passageiro desceu 
da moto e subtraiu o celular 
de uma vítima que passava 
pela calçada.
O patrulhamento da Polí-
cia Militar foi acionado e 

com todas as informações 
e características da moto 
e dos elementos, policiais 
militares localizaram os 
suspeitos nas imediações 
da rua Soldado José Pires 
Barbosa, Jardim Rosely. No 
local, foi encontrada a moto 
Honda CG 160, ano 2018, 
cor vermelha e ao seu lado 
o condutor, que informou 
estar vendendo saco de lixo 
nas residências do bairro. O 
mesmo foi abordado, sendo 
localizada a chave do veícu-
lo em seu bolso, e após ser 
informado sobre a ocorrên-
cia o mesmo confessou que 
estava com mais um rapaz 
e que trouxe o mesmo de 
Taubaté para Pinda, como 
mototáxi. Após alguns mi-
nutos, o condutor informou 
que o passageiro seria o ra-
paz que estava passando do 
outro lado da rua.
Os policiais realizaram a 
abordagem no outro ele-

mento, sendo localizado 
um simulacro de arma de 
fogo na região da cintura. 
Os autores do delito rece-
beram voz de prisão, sendo 
necessário uso de algema 
para evitar risco de fuga. 
Na Delegacia de Polícia, 
o Delegado Dr. Vinícius 
Garcia Vieira, ratificou a 
voz de prisão em flagran-
te e a vítima foi acionada 
para comparecimento. Para 
o secretário de Segurança, 
Fabrício Pereira, o uso da 
tecnologia e a integração 
das forças policiais da cida-
de trazem excelente resulta-
do para a segurança pública 
do município. “Queremos 
cumprimentar todos os po-
liciais militares envolvidos 
nesta ocorrência, que agi-
ram com agilidade e com-
provam o motivo da queda 
dos indicadores de furto e 
roubo em nossa cidade”, 
afirmou.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
062/2022 – No dia 05 de janeiro de 2023, depois de constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de 
Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 
062/2022, objeto: Aquisição de Equipamentos para as Unidades Bási-
cas de Saúde II, conforme Proposta Federal Nº 13770.915000/1210-
10, conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital, às 
empresas: COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, com va-
lor total de R$ 6.672,12; VICTOR HUGO TORQUATO ME, com valor 
total de R$ 17.400,00 e W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE 
TECNOLOGIA, com valor total de R$ 16.078,07. Ficam as empre-
sas convocadas a assinarem o Contrato no prazo de 05 dias úteis a 
partir desta publicação.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Pregão Eletrônico 
Nº 050/2022 - Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Pneus, Câmaras e Protetores, e Prestação de Serviços de Instala-
ção, Alinhamento e Balanceamento. Tendo em vista despacho da Sra. 
Prefeita Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, fica determinado: O 
INDEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa CV TYRES EI-
RELI, e via de consequência, sua INABILITAÇÃO do presente processo 
licitatório. Potim, 05 de janeiro de 2022 – Maurino P. S. Junior – Prego-
eiro.

Prefeitura realiza 
18ª mostra de 

teatro de Taubaté

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Educação - Complexo 
Educacional “Prof. Edison 
de Freitas Ramalho”, rece-
be inscrições nesta quinta 
e sexta-feira, dias 5 e 6 de 
janeiro, para 12 vagas no 
curso presencial e gratuito 
de Instalação de drywall, 
em parceria com o SENAI 

“Félix Guisard” - Taubaté.
As inscrições devem ser fei-
tas das 9h às 16h, de forma 
presencial, no Complexo 
Educacional, localizado na 
Rua André Santos de Oli-
veira Lima, 15 – Vila André 
Martins. O curso acontece 
de 9 a 20 de janeiro, com 
carga horária de 40 horas. 
As aulas ocorrerão de se-

gunda a sexta-feira, das 13h 
às 17h. Para se inscrever, é 
necessário ter no mínimo 
18 anos completos e ter 
concluído no mínimo a 5ª 
série do Ensino Fundamen-
tal. É necessário apresentar 
documento de identidade e 
comprovante de endereço.
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3655-5152.
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 Férias no Sítio do Picapau 
Amarelo em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criati-
va, lança a programação de 
férias do Museu Monteiro 
Lobato (Sítio do Picapau 
Amarelo), chamada “Fé-
rias no Sítio”. As atividades 
acontecem a partir de 07 de 
janeiro e seguem durante 
todo mês.
Dentre as atividades, estão 
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação, Visitação 
ao Casarão, Mostra de Te-
atro, Fotos com a Turma do 
Sítio e muito mais!
Confira programação com-
pleta do “Férias no Sítio”:
DE TERÇA A SEXTA-
-FEIRA
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Visita guiada pelo Museu: 
às 10h30 e 14h00.
Van Literária da Secretaria 
de Cultura: das 09h00 às 
16h30.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 13h00 às 14h45
Sessões de Teatro: às 
15h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
SÁBADO – Dia: 07/01
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 09h00 às 16h30.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 10h00 às 10h45 e 
das 14h00 às 15h45.
Sessões de Teatro: às 11h00 
e às 16h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
DOMINGO – Dia: 08/01
Área Verde: das 11h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
11h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 11h00 às 16h30.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 12h00 às 14h45.
Sessões de Teatro: às 

15h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
SÁBADO – Dia: 14/01
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 09h00 às 16h30.
Mostra de Teatro “Lina, a 
Bailarina”: às 10h00
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 10h00 às 12h00 e 
das 14h00 às 15h45.
Sessões de Teatro: às 
16h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
DOMINGO – Dia: 15/01
Área Verde: das 11h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
11h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 11h00 às 16h30.
Mostra de Teatro “Na Boca 
do Povo”: às 11h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 12h00 às 14h45.
Sessões de Teatro: às 
15h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
SÁBADO – Dia: 21/01
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 09h00 às 16h30.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 10h00 às 10h45 e 
das 14h00 às 15h45.
Sessões de Teatro: às 11h00 
e às 16h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
DOMINGO – Dia: 22/01
Área Verde: das 11h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
11h00 às 12h00 e 13h00 às 

16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 11h00 às 16h30.
Mostra de Teatro “Viagem 
ao Coração da Cidade”: às 
11h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 12h00 às 14h45.
Sessões de Teatro: às 
15h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
SEXTA-FEIRA – Dia: 
27/01
Mostra de Teatro “Noite 
de um Sonho de Verão”: às 
16h00.
(Demais atrações conforme 
a programação de Terça à 
Sexta-Feira estabelecida no 
primeiro bloco)
SÁBADO – Dia: 28/01
Área Verde: das 09h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
09h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 09h00 às 16h30.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 10h00 às 10h45 e 
das 14h00 às 15h45.
Sessões de Teatro: às 11h00 
e às 16h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
DOMINGO – Dia: 29/01
Área Verde: das 11h00 às 
17h00.
Visitação ao Casarão: das 
11h00 às 12h00 e 13h00 às 
16h30.
Feira de Artesanato e Feira 
de Alimentação do FUSS-
TA: das 11h00 às 16h30.
Mostra de Teatro “Viagem 
ao Coração da Cidade”: às 
11h00.
Fotos com a Turma do Sí-
tio: das 12h00 às 14h45.
Sessões de Teatro: às 
15h00*
*Senhas entregues 30 mi-
nutos antes da sessão na 
porta do casarão pelo mo-
nitor. Confira as regras do 
Teatro no local.
Museu Monteiro Lobato 
(Sítio do Picapau Amarelo)
Endereço: Avenida Montei-
ro Lobato, s/n. Chácara do 
Visconde
Telefone: (12) 3625-5062

Inscrições para Festival de 
Marchinhas de Pinda vão até 

dia 27

As inscrições para o 16° 
Festival de Marchinhas 
Carnavalescas de Pindamo-
nhangaba seguem abertas 
até o dia 27 de janeiro. Esta 
edição volta a ser presencial 
e irá homenagear o bloco 
carnavalesco “Os Neros”.
No dia 3 de fevereiro serão 
divulgadas as 20 marchi-
nhas selecionadas. Dias 8 
e 9 de fevereiro, às 19 ho-
ras, haverá ensaio dessas 
20 selecionadas, sendo a 
apresentação de 10 marchi-
nhas no dia 10 e outras 10 
marchinhas no dia 11 de fe-
vereiro. A grande final, com 
as 10 marchinhas selecio-
nadas e a premiação, será 
dia 12 de fevereiro, às 19 
horas, na Praça do Quartel.
O edital completo está no 
site da Prefeitura de Pin-
damonhangaba https://pin-
damonhangaba.sp.gov.br/
festival-de-marchinhas.
A iniciativa da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, busca 
resgatar e divulgar a tra-

dição das marchinhas de 
carnaval e incentivar a cria-
tividade dos compositores 
populares de todo o país.
Serão conferidos os se-
guintes prêmios: 1º lugar 
– Troféu Alarico Corrêa 
Leite – R$ 3.632,00 (32,32 
UFMP); 2º lugar – Tro-
féu Zé Sambinha – José 
de Assis Alvarenga – R$ 
1.833,00 (16,31 UFMP); 3º 
lugar – Troféu Celso Gui-
marães – R$ 917,00 (8,16 
UFMP); 4º lugar – Troféu 
Maestro Artur dos Santos; 
Melhor Intérprete – Troféu 
Hélio Camargo; Melhor Fi-
gurino – Troféu Cida Nova-
es; Melhor Torcida – Troféu 
Franco Neto.
Poderão participar compo-
sitores populares de todo o 
país.
 Não há um limite para o 
número de inscrições de 
marchinhas por participan-
te, individual ou em parce-
ria, mas apenas uma com-
posição será selecionada. 
Cada marchinha poderá ter 

até 4 intérpretes.

Homenageados
O bloco Os Neros foi fun-
dado por filhos de comer-
ciantes locais. O bloco sur-
giu de forma espontânea, 
quando Júlio Vitorazzo, 
precisando ir para o baile 
à fantasia que existia no 
clube Literário, foi até sua 
casa, pegou o lençol, co-
locou uma samambaia na 
cabeça e com a tampa de 
uma privada fez uma arpa. 
Chegando ao clube teve 
problemas, porque as pes-
soas estavam com fantasias 
muito bem arrumadas, ten-
do em vista que era a virada 
dos anos 50. 
Para evitar um tumulto, ele 
acabou tendo permissão 
para participar do baile.
Como a fantasia era muito 
fácil de ser confeccionada, 
no ano seguinte apareceram 
20 Neros para o famoso 
baile à fantasia e, a partir de 
1961, o bloco saiu do clube 
e foi para as ruas.
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O QUE É A HANSENÍA-
SE?
Antigamente conhecida 
como Lepra a Hanseníase é 
uma doença de pele infecto 
contagiosa, causada pelo 
micróbio Bacilo de Hansen 
que atinge a pele e os ner-
vos. Ela tem cura e pode ser 
facilmente tratada no Siste-
ma Único de Saúde (SUS).
AÇÕES DA PREFEITURA 
DE TREMEMBÉ 
Durante esse mês estarão 
sendo realizadas atividades 
de busca ativa nas visitas 
domiciliares, palestras edu-
cativas e de conscientização 
da doença serão ministradas 
nas comunidades, nas uni-

dades de saúde e nas esco-
las de Tremembé. Conhecer 
a doença e saber mais sobre 
o sintomas facilita o diag-
nóstico.
FIQUE ATENTO AOS 
SINTOMAS: 
Manchas (esbranquiçadas, 
amarronzadas e avermelha-
das) na pele com mudanças 
na sensibilidade dolorosa, 
térmica e tátil;
 Sensação de fisgada, cho-
que, dormência e formiga-
mento ao longo dos nervos 
dos membros;
Perda de pelos em algumas 
áreas e redução da transpi-
ração;
 Inchaço e dor nas mãos, 

pés e articulações;
Dor e espessamento nos 
nervos periféricos;
 Redução da força muscu-
lar, sobretudo nas mãos e 
pés;
Caroços no corpo;
Pele seca;
Olhos ressecados;
Feridas, sangramento e res-
secamento no nariz;
 Febre e mal-estar geral. 
ALERTAS IMPORTAN-
TES: O diagnóstico preco-
ce é muito importante para 
a cura acelerada da doen-
ça. Ao apresentar sintomas 
procure atendimento médi-
co e siga as orientações do 
profissional.

Janeiro roxo:mês 
da Prevenção e

combate à
 Hanseníase 

Não perca o seu 
benefício, faça a 

pesagem obrigatória 
do programa auxílio 

Brasil

 PESAGEM OBRIGATÓ-
RIA é uma exigência do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à 
Fome. Ela é uma condicio-
nante para O BENEFICIÁ-
RIO permanecer no progra-
ma.

Se você ainda não fez, 
PROCURE A UNIDADE 
DE SAÚDE MAIS PRÓ-
XIMA, de segunda a sexta-
-feira, das 08h às 11h e das 
14h às 16h e realize a PE-
SAGEM OBRIGATÓRIA.
ESF’s E CENTRO DE 

SAÚDE
DE SEGUNDA A SEXTA
DAS 08h ÀS 11h E DAS 
14h ÀS 16h.
É INDISPENSÁVEL a 
apresentação do cartão do 
SUS e um documento com 
foto.

 “Mesa Taubaté” distribuiu mais de 410 mil 
porções de sopas

A Prefeitura de Taubaté, 
através do Projeto Mesa 
Taubaté, distribuiu mais de 
410 mil porções de sopas 
para moradores em situação 
de vulnerabilidade social 
de oito bairros do municí-
pio desde o início da distri-
buição.No ano passado, de 
janeiro a dezembro, mais 
de 237 mil unidades foram 
distribuídas. Em 2021, a 

partir de maio, mês em que 
o Projeto foi iniciado, até 
dezembro, aproximada-
mente de 177 mil porções 
haviam sido entregues, to-
talizando mais de 410 mil
Cerca de 1.200 unidades 
de sopa são entregues dia-
riamente para moradores 
dos bairros Cecap 3, Três 
Marias, Água Quente, São 
Gonçalo, Gurilândia, Chá-

cara Silvestre, Jardim Santa 
Tereza e Esplanada Santa 
Terezinha. O preparo dos 
alimentos acontece todos 
os dias na Cozinha Pilo-
to da Prefeitura e grande 
parte dos alimentos utili-
zados vem da arrecadação 
do “Feirão do Automóvel 
Mesa Taubaté”, que no ano 
passado arrecadou cerca de 
40 toneladas de alimentos.
A iniciativa conta com a 
colaboração de voluntários 
das regiões atendidas, que 
são os responsáveis pela 
entrega das sopas nos pon-
tos de distribuição de cada 
um dos bairros.  Além de 
contribuir com a alimenta-
ção das famílias, o Projeto 
busca contribuir com a for-
mação profissional e esti-
mular a geração de renda, 
por meio de uma parceria 
firmada com o Sesi-SP. Para 
isso foram disponibilizadas 
800 vagas para cursos de 
aprimoramento gastronô-
mico nos últimos dois anos.

EXTRATO DE REVOGAÇÃO – Conforme decisão por parte da autori-
dade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita 
Municipal de Potim/SP, no dia 06 de janeiro de 2023, fica REVOGADO 
o Pregão Eletrônico Nº 044/2022, Processo Administrativo Nº 097/2022, 
cujo objeto é Registro de Preços para Futuras e Eventuais Prestações 
de Serviços de Realização de Exames Laboratoriais/Análises Clínicas 
II, dando ciência aos participantes.


