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A Prefeitura Municipal de 
Taubaté através da Secreta-
ria de Saúde e Secretaria de 
Meio Ambiente e Bem-Es-
tar Animal, informa altera-
ção do local do serviço de 
castra móvel.
Nos dias 13, 14 e 15 de ja-
neiro os atendimentos serão 
realizados na “EMEIEFM 
Emílio Amadei Beringhs”, 
localizada na Estrada Mu-
nicipal Amacio Mazzaropi, 

691, Marlene Miranda.
Os outros locais continuam 
mantidos: Nos dias 20, 21 e 
22 na EMEF Prof. Lafayet-
te Rodrigues Pereira, locali-
zada na Rua Andre Cursino 
dos Santos, 651, São Gon-
çalo, e nos dias 27, 28 e 29 
na EMIEF Prof. Ernesto de 
Oliveira Filho, localizada 
na Rua Luiz Otávio, 227, 
Parque Aeroporto.
Já em fevereiro, nos dias 11 

e 12 os atendimentos serão 
realizados na Escola Doce-
lina Silva de Campos, loca-
lizada na Rua Prof. Odila 
de Almeida Carvalho, 920, 
Santa Tereza. Para realizar 
a castração de gatos e ca-
chorros, os tutores interes-
sados devem entrar em con-
tato com o CCZ de Taubaté 
(Centro de Controle de 
Zoonoses) pelo Whatsapp: 
(12) 99711-8747.

Prefeitura de Taubaté 
informa alteração do local do 
serviço de castra móvel nos 
dias 13, 14 e 15 de janeiro

Prefeitura realiza vacinação antirrábica 
na próxima terça-feira (17) no Residencial 

Esperança

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde/Vigilância em Zoo-
noses, realiza na próxima 
terça-feira, 17 de janeiro, a 
vacinação antirrábica para 
cães e gatos, no bairro Re-
sidencial Esperança, Pada-
ria Esperança, localizada 
na Rua Gov. André Franco 
Montoro, 340. O horário 
da vacinação será das 8h às 
11h30, ou até o término das 
doses.
Podem ser vacinados cães e 
gatos a partir dos três meses 
de idade, inclusive animais 
que tenham passado por 
castração recente.
A Vigilância em Zoonoses 
recomenda que os cães se-
jam conduzidos por pessoas 
com idade e porte adequa-
dos para o manejo do ani-
mal. Importante também 
que o animal esteja usando 
coleira e guia. No caso de 
cães bravos ou mordedores, 

de qualquer raça, devem 
utilizar focinheira apro-
priada. Já os gatos devem 
ser transportados em caixas 
adequadas e em segurança.
A vacinação antirrábica é 
contínua, sendo realizada 
uma vez por mês em dife-
rentes regiões do municí-
pio. O cronograma do ano 
de 2023 é o seguinte:
Data
Local
Horário
14/02
Jd. São José – Quadra de 
Esportes
8h às 11h30
21/03
B Aldeia da Serra - Padaria 
Aliança
8h às 11h30
18/04
Jd. Shangrilá - Escola Ed-
mir V. Moura
8h às 11h30
16/05
Santa Luzia - Praça Geral-

do de Souza
8h às 11h30
20/06
Praça da Bandeira
8h às 11h30
18/07
Mª Elmira – Sede Comuni-
dade N S de Fátima
8h às 11h30
22/08
Caçapava Velha - Escola 
Hyeda M. Spinelli
8h às 11h30
19/09
V. M. Jesus – Igreja do Me-
nino Jesus
8h às 11h30
17/10
Pinus do Iriguassu – Escola 
Luciana D Bezerra
8h às 11h30
21/11
Nova Caçapava – Quadra 
de Esporte
8h às 11h30
19-12-23
Piedade – Praça
8h às 11h30
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Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Po-
tim torna pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 001/2023, 
cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA 
DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) INTEGRADO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, que 
ocorreria no dia 16/01/2023 às 14h00min, tendo em vista deter-
minação do TCESP para Exame Prévio de Edital. Potim, 12 de 
janeiro de 2023 – Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

PUBLICAÇÃO ANUAL DE VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DAS
REMUNERAÇÕES DOS CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

EM 31/12/2022

CARGO/EMPREGO VALOR MENSAL EM R$
Vereador 1.500,00

Vereador Presidente 2.200,00
Servente 1.800,00

Escriturário 3.200,00
Contador 5.260,00

Procurador Jurídico 4.382,00
Assessor da Presidência 2.500,00
Assessor Legislativo 3.500,00

Chefe da Secretaria Geral 4.500,00

Monteiro Lobato, 31 de dezembro de 2022.

Ver. ALLAN RACHED AZEVEDO
-- PresidentePresidente dada CCââmaramara -

 
 

 
 

 

EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2023. 

 

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal de Educação torna público que, no 
período das 09:00 (nove horas)do dia 16/01/2023 às 16:00 (dezesseis horas ) do dia 20/01/2023, estarão 
abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Professor PEB I por prazo determinado de 
6(seis)meses, prorrogável por igual período -  Carga Horária 30hs Semanais – Remuneração – R$3.828,42 
(Salário Base)  .O edital, na íntegra, estará disponível no site: ww.redencaodaserra.sp.gov.br e na sede da 
prefeitura. Os contatos poderão ser feitos por meio do telefone: (12) 3676-1600. 

 

 

Jucimar Ferreira da Silva 

Prefeito Municipal 
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 Pindamonhangaba inicia 
preparativos para Carnaval 2023

Após dois anos sem reali-
zar os festejos de Momo, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está iniciando os 
preparativos para o Carna-
val 2023. Na última quin-
ta-feira (12), foi feita a pri-
meira reunião com a equipe 
técnica da gestão municipal 
para a realização do grande 
evento. 
Tendo à frente a Secreta-
ria de Cultura e Turismo, o 
Carnaval 2023 promete ser 
uma festa bonita, estrutu-
rada e segura para a popu-
lação. Seu slogan é “Abre 
Alas Pinda – Carnaval 2023 
por toda cidade”. 
Participaram da reunião 
representantes da Secreta-
ria de Cultura e Turismo, 
Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos (Depar-
tamento de Manutenção 
Geral e Logística Opera-
cional / Setor de Elétrica 
e Departamento de Comu-
nicação), Secretaria de Se-
gurança Pública (Departa-
mento de Trânsito e GCM), 
Secretaria de Administra-
ção e Secretaria de Saúde. 
Na ocasião, o secretário ad-
junto de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores, divulgou 
a programação geral des-
te ano, como Festival de 
Marchinhas (8 a 12 de fe-
vereiro), Pré-Carnaval de 
Moreira César (11 e 12 de 
fevereiro), Matinê em Mo-
reira César (18 a 21 de fe-

vereiro) e programação de 
Carnaval (17 a 21 de feve-
reiro). Nos próximos dias, 
a programação completa e 
detalhada será divulgada. 
Durante a reunião, foram 
discutidas ações estrutu-
rais de grande importância, 
como itinerário de blocos, 
impedimento de ruas, horá-
rios para montagem e des-
montagem, parte elétrica, 
novos eventos integrando 
a programação, estrutura 
de saúde, segurança, entre 
outras. 
“Estamos preparando uma 
festa para a família, come-
morando o retorno do Car-
naval. Nossa preocupação é 
que a população se divirta 
com segurança em todos 
os dias de evento, desde o 
festival de marchinhas até 
os dias de carnaval. Esta-
mos trabalhando de forma 
integrada com todos os se-
tores da gestão municipal, 
pois essa união é muito im-
portante para o sucesso do 
Carnaval 2023”, garantiu 
Ricardo Flores. 
*Polícia Militar é parceira 
do evento*
Mais uma vez, a Polícia 
Militar de Pindamonhanga-
ba é uma das principais ins-
tituições parceiras das festi-
vidades de Carnaval. Nesta 
quinta-feira (12), o secre-
tário adjunto de Cultura e 
Turismo Ricardo Flores, a 
diretora de Trânsito, Lucia-

na Vianna e o comandante 
da GCM, Sandro Alvaren-
ga, estiveram em reunião 
com a comandante da PM 
de Pinda, Cap. Lucimeire 
Jerônymo, para discutir as 
estratégias de segurança 
para toda festividade. 
*Novos Blocos na progra-
mação*
A Secretaria de Cultura e 
Turismo está finalizando a 
programação, que terá no-
vidades para este ano. Entre 
as novidades estão a parti-
cipação de novos blocos de 
Pindamonhangaba, como o 
Bloco Memórias das Esco-
las de Samba de Pinda. 
Nesta semana, o secretário 
de Cultura e Turismo da 
Prefeitura, Alcemir Palma, 
e o secretário adjunto de 
Cultura e Turismo, Ricardo 
Flores, receberam os repre-
sentantes do Memórias das 
Escolas de Samba de Pinda, 
Érika Candido e Alex Cris-
tian. O bloco vai sair no dia 
20 de fevereiro, às 19 horas, 
em frente ao antigo Clube 
Literário (Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca). 
Outra novidade da progra-
mação do Carnaval deste 
ano é o Bloco do Saci, que 
vem com uma proposta de 
bloco infantil para reunir a 
criançada que gosta da Fo-
lia. O bloco está previsto 
para sair no dia 20 de feve-
reiro, às 15 horas, da Praça 
do Quartel.

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 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Esporte e Entretenimento, 
promove, a partir desta se-
mana, a elaboração do ca-
lendário anual de eventos 
esportivos do ano de 2023, 
com o recebimento de ofí-
cios para parcerias e reali-
zação de eventos e compe-
tições durante todo o ano.  
A ação tem como objeti-
vo divulgar o esporte da 

cidade, como o Projeto 
Bem + Esporte que ofere-
ce modalidades esportivas 
para toda a população.   O 
intuito é incentivar prati-
cantes e organizadores do 
setor, inclusive desenvol-
ver o turismo esportivo do 
município, com eventos e 
atletas que proporcionem a 
prática saudável do espor-
te entre crianças e jovens, 
mobilizando outros setores 

da sociedade, gerando mo-
vimentação da economia 
local nos comércios, áreas 
de alimentação e redes ho-
teleiras.  Para a entrega de 
ofícios ou marcação de reu-
nião, entrar em contato pelo 
telefone: (12) 3526-9241 ou 
pelo atendimento presen-
cial no Ginásio Municipal 
de Esportes, localizado na 
Rodovia João Amaral Gur-
gel, n° 160. 

Secretaria de Esporte e 
Entretenimento promove elaboração de 

calendário anual de eventos 
esportivos 2023

Museu Roberto Lee recebe evento de carros antigos 
neste domingo (15)

 O Museu Paulista de An-
tiguidades Mecânicas Ro-
berto Lee recebe neste do-
mingo (15), das 9h às 18h, 
evento de carros antigos 
promovido pelo Carangu´s 
Car Club Caçapava com o 
apoio da Prefeitura de Ca-
çapava, por meio da Secre-
taria de Cultura e Turismo. 
A entrada é solidária, com a 
doação de um quilo de ali-
mento não perecível. O que 
for arrecadado será desti-
nado a entidades assisten-

ciais do município.A pro-
gramação reunirá atrações 
como exposição de carros 
antigos, apresentações mu-
sicais com DJ e três bandas 
convidadas, além de mer-
cado de pulgas, miniaturas, 
exposição de artesanato e 
área de alimentação com 
food trucks.Outro destaque 
do evento será um concurso 
de “Pin-up” com premiação 
para as cinco primeiras co-
locadas.O encontro come-
mora os 22 anos do clube de 

colecionadores Carangu´s 
Car. Além da programação 
do evento, o público poderá 
aproveitar ainda para visitar 
o acervo do Museu Roberto 
Lee, que estará aberto du-
rante todo o dia. O espaço 
reúne coleção de carros 
antigos, além de objetos 
e documentos. O acervo é 
tombado pelo Condephaat 
e, devido à importância da 
coleção, Caçapava recebeu 
o título de Capital Nacional 
do Antigomobilismo.

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.


