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SEMOB inicia campanha “Março Mulher”

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana (Semob) iniciou 
nesta segunda-feira (6) a 
campanha “Março Mu-
lher”, com o tema “Respei-
te a Mulher no Trânsito, que 
será realizada durante todo 
o mês em comemoração ao 
Dia Internacional da Mu-
lher, comemorado anual-
mente dia 8 de março.
As ações da campanha edu-
cativa serão desenvolvidas 
com a distribuição de pan-
fletos em locais públicos, 

nas principais vias e cruza-
mentos de diversos pontos 
da cidade, porta das escolas 
públicas e particulares e 
também na região central.
Nesta quarta-feira (8) está 
prevista uma blitz educati-
va com o apoio da Polícia 
Militar, em frente ao 5º Ba-
talhão da Polícia Militar, 
na Avenida Independência, 
247. A campanha é uma 
ação da Escola Pública de 
Trânsito e Segurança Viá-
ria, que desenvolve ações 

educativas para o trânsito, 
mobilidade e segurança vi-
ária de forma contínua com 
todos os públicos de diver-
sas faixas etárias. 
A ação tem como objetivo 
promover a segurança, a 
conscientização e o respeito 
a todas as mulheres no trân-
sito, assim como em todos 
os outros lugares, sejam 
elas motoristas, motoci-
clistas, ciclistas, pedestres 
ou agentes de trânsito, por 
exemplo.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Cultura e Turis-
mo, realizou de quinta (2) 
a domingo (5), mais um 
grande evento. Dessa vez a 
Prefeitura levou ao público 
o “Música na Praça”, com 
diversas atrações artísticas 
e alimentação, além de feira 
de artesanato Arte Encanto.
O evento começou na quin-
ta-feira (2), com show de 
Nanny Soul & The Tiger-
men, seguido de show com 
a Banda Balaio de Ostra. 

Na sexta-feira (3), o palco 
do evento recebeu a Banda 
La Dama e, na sequência, a 
Banda Confraria Musical. 
Já no sábado, o evento co-
meçou às 12 horas e contou 
com os shows de Ana Te-
berga e Banda, Lia de Oli-
veira e Banda, Sambatuque, 
Rafael Cavalheiro e Banda 
e Nota Samba.
No domingo (5), o evento 
também começou na hora 
do almoço, com as bandas 
Os Cride, Banda Íris, Ban-
da Walesom e se encerrou 

com show internacional de 
Blues com a norte-america-
na Tamara Tramell.
“O evento inédito, ‘Músi-
ca na Praça’, realizado na 
Praça do Quartel, superou 
as expectativas e contou 
com vários estilos musicais 
Rock, Axé, Blues, Samba, 
Pagode, MPB, entre outros. 
O público compareceu nos 
4 dias e aprovou essa di-
versidade de gêneros musi-
cais”, disse o secretário ad-
junto de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores.

“Música na Praça” leva 
público durante os 

quatro dias de atração
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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 LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a aber-
tura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 010/2023. Objeto: Con-
tratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação 
de Superfícies Das Unidades de Ensino. Data para recebimento de proposta: 
das 08h00min do dia 08/03/2023, até às 08h00min do dia 20/03/2023; data da 
abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 20/03/2023; data de 
início da sessão pública: às 09h00min do dia 20/03/2023, horário de Brasília/
DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na 
íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores 
informações através do telefone (12) 3112-9200.

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo 30 (trinta) dias. Processo nº 1005205-63.2020.8.26.0625 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de 
Taubaté, Estado de São Paulo, Dra. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAULO SERGIO LEITE, 
Brasileiro, Casado, Empresário, CPF 109.736.778-99, com endereço à Rua Onze, 237, Sao Goncalo, CEP 12092-460, Taubaté - SP e 
GISELE VELLOSO DO AMARAL LEITE, Brasileira, CPF 122.012.548-26, com endereço à Rua Professora Ana Tereza Ferrao Pupo, 237, 
Sao Goncalo, CEP 12092-370, Taubaté - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S.A., constando da inicial que o débito importa em R$ 169.717,93, até o mês de maio/2020. Encontrando-se os 
executados em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância mencionada (devidamente atualizada e acrescida das 
custas e taxas pagas), observando-se ainda que poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias ou no mesmo prazo, reconhecendo 
o débito, comprovar o depósito de 30% do valor devido (mais custas e honorários) e requerer seja o restante parcelado em 6 (seis) vezes, 
com correção monetária e juros legais de 1% ao mês; os honorários do advogado da parte exequente ficam arbitrados em 10% (dez por 
cento) do valor do débito e serão reduzidos pela metade caso haja o pagamento integral nos 03 (três) dias após a citação; deverá efetuar o 
pagamento da respectiva parcela da taxa judiciária depois de satisfeita a execução. Não sendo apresentada defesa/embargos será 
considerado revel e nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado pela imprensa na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos 14 de outubro de 2022. 
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No último sábado, 4 de mar-
ço, foi realizada a 1ª vistoria 
na Unidade de Conservação 
da Serra do Palmital e do 
Refúgio da Vida Silvestre 
da Mata da Represa, com o 
objetivo de cumprir as dire-
trizes do Plano de Manejo 
dessas áreas, identificando 
todos os acessos às duas 
unidades. 
A equipe que fez a vistoria 
foi formada por integrantes 
do Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura, Tu-
rismo e Defesa Civil, acom-
panhadas de um ambien-
talista, e de representanes 

da APMASP (Associação 
Preservacionista dos Mo-
radores da APA da Serra do 
Palmital). 
A identificação dos acessos 
se faz necessária por diver-
sos motivos, entre eles, o de 
entender se esses caminhos 
e trilhas estão sendo preser-
vados ou se têm sido utili-
zados para exploração ile-
gal e/ou crimes ambientais. 
Outro ponto, é o mapea-
mento dos acessos para atu-
ação no caso de ocorrências 
como queimadas, principal-
mente no período de estia-
gem que inicia em abril.

E por último, a estruturação 
dessas áreas com identifica-
ção dos caminhos e trilhas 
possibilitará que, poste-
riormente, a região possa 
receber aportes turísticos, 
dando o suporte para a visi-
tação de pessoas.
A previsão é que todo o ma-
peamento, inclusive com o 
uso de GPS, seja concluído 
em até 6 meses de traba-
lhos. 
O plano de Manejo das 
APAS (Áreas de 
Preservação Ambiental) de 
Caçapava foi instituído em 
2018.

 Caçapava inicia 
mapeamento de 

acessos das 
Unidades de 
Conservação

A Prefeitura de Taubaté rea-
lizará entre os dias 6 e 10 de 
março diversas atividades 
em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, 
comemorado anualmente 
dia 8, nas unidades da assis-
tência social do município.
As ações serão realizadas 
pela Secretaria de Desen-
volvimento e Inclusão So-
cial (SEDIS) em todos os 
equipamentos da Assistên-
cia Social, como nos Cen-
tros de Referência e Assis-
tência Social (CRAS), nos 
Centros de Convivência do 
Idoso (CCI), nos Centros 
de Referência Especializa-
dos da Assistência Social 
(CREAS), entre outros.
A Semana da Mulher terá 
como tema “Direitos hu-
manos das mulheres: demo-

cracia e participação, luta 
e celebração” e tem como 
objetivo promover reflexão 
sobre como é ser mulher na 
sociedade atual, com suas 
lutas e belezas, protagonis-
mo e desafios com vistas à 
garantia de todos os seus 
direitos.
Todas as atividades serão 
abertas ao público e todas 
as unidades da assistência 
social estarão refletindo 
com seus usuários o tema 
durante todo o mês de mar-
ço, mais intensamente na 
próxima semana, e entre as 
ações previstas estão pales-
tras, rodas de conversa, ofi-
cinas, momentos culturais, 
entre outros.
“Direitos humanos das mu-
lheres: democracia e parti-
cipação, luta e celebração”

Nesse ano, especificamen-
te, por ocasião do aniversá-
rio de 75 anos da Declara-
ção Universal dos Direitos 
Humanos, em 10 de de-
zembro, a reflexão propos-
ta será acerca dos Direitos 
Humanos, sua importância, 
concretização na vida das 
pessoas, polêmicas, enfim, 
sua profunda inspiração em 
garantir a dignidade ineren-
te a toda pessoa humana.
A SEDIS e a Rede Socio-
assistencial iniciam neste 
ano um ciclo de trabalho 
que buscará refletir junto 
aos usuários da assistência 
social, bem como com toda 
a sociedade o tema “Di-
reitos”, a fim de ampliar a 
consciência acerca do papel 
de cidadãos, sujeitos de di-
reitos e deveres.

Prefeitura de 
Taubaté realiza 

semana da mulher 
nas unidades da 

assistência social
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SAU esclarece 
andamento da 

Revisão do Plano 
Diretor em 
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Urbanismo 
de Ubatuba  (SMU), infor-
ma que, atualmente,  estão 
abertas as inscrições para 
cadastramento e chama-
mento das eleições do Gru-
po de Trabalho da Revisão 
do Plano Diretor – GTPD. 
Interessados têm até o dia 
10 de março para efetuar a 
inscrição. Esse processo é 
um desdobramento de um 
decreto publicado em 21 
de dezembro de 2022, que 
criou Grupo de Trabalho de 
Revisão do Plano Diretor 
– GTPD. Segundo a SMU, 
o processo de revisão está 
sendo conduzido desta for-
ma porque a empresa Urbe, 
que havia sido contratada 
na gestão anterior com a fi-
nalidade de auxiliar na ela-
boração de um novo plano 
diretor, teve seu contrato 
expirado em novembro.

“A prefeita Flávia Pasco-
al optou por não renovar o 
contrato, entendendo que 
o Plano Diretor deveria 
ser elaborado com ampla 
participação da sociedade. 
Como existe um Plano Di-
retor publicado em 2006 – 
Lei nº 2892/06 – que previa 
em seu texto revisões a cada 
cinco anos, foi decidido re-
visar esta Lei atual, ao invés 
de elaborar uma nova”, ex-
plicou o secretário adjunto 
de Urbanismo, Daniel Cor-
rêa da Silva. Mais sobre o 
GTPD
A função desse grupo será 
de coordenar as atividades 
que tratarão da revisão do 
plano, como convocar as 
reuniões de planejamento, 
articular a realização das au-
diências públicas e debates, 
providenciando inclusive 
transporte para servidores, 
materiais e implementos, 
definição de cronograma, 
com data e local das au-

diências, entre outras. O 
GTPD será composto por 
11 Secretários Municipais e 
11 representantes de setores 
da sociedade civil organi-
zada, por meio de edital de 
convocação já mencionado 
anteriormente ( confira to-
dos os detalhes em https://
www.ubatuba.sp.gov.br/
destaques/prazogt23/)
No dia 17 de março, acon-
tecem as eleições para que 
as entidades de cada um dos 
setores defina seu represen-
tante e um suplente. O plei-
to acontece no plenário da 
Câmara Municipal de Vere-
adores “Após homologação 
do processo, os seleciona-
dos farão um curso sobre o 
procedimento de revisão de 
um plano diretor a fim de 
nivelar o conhecimento de 
todos para, enfim, iniciar os 
trabalhos de coordenar os 
trabalhos da revisão da Lei, 
que devem ter início no mês 
de abril”, concluiu Silva.

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 anos


