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Prefeitura de Taubaté segue 
com trabalhos de manutenção 

e recuperação das estradas 
rurais

A Prefeitura de Taubaté 
segue com a execução das 
obras, reparos e a limpeza 
necessários em diversos 
pontos da cidade, inclusive 
na zona rural do município.
Em decorrência do grande 
volume de chuvas regis-
trado na última semana, a 
Secretaria de Obras (SEO) 
está atuando com várias 
equipes para atender o 
maior número possível de 
bairros e solicitações da po-
pulação.
O trecho da Estrada Sete 
Voltas, que foi danificado 
durante as chuvas da última 
semana, foi liberado par-
cialmente, mas os trabalhos 
seguem sendo executados. 

No local foram instaladas 
três “linhas” de tubos de 
concreto de 1,20m de di-
âmetro para dar vazão à 
água. A Estrada do Itapece-
rica também recebeu servi-
ços de recuperação da via e 
no local foram necessários 
aproximadamente 15 cami-
nhões trucks carregados de 
um material a base de pedra 
brita para executar os repa-
ros necessários.
Ainda na zona rural, os tra-
balhos para a reconstrução 
da cabeceira da ponte do 
salgado, localizada em uma 
das alças de acesso na es-
trada Sete Voltas foram ini-
ciados. A ponte, que não foi 
danificada, foi o primeiro 

local contemplado pelo pro-
jeto de substituição de pon-
tes e “passagens de água” 
de madeira por aduelas de 
concreto.
No Quiririm, a Estrada Mu-
nicipal João Gadioli rece-
beu serviços de manutenção 
em toda a sua extensão. Já 
na Estrada Amácio Mazza-
ropi foram realizados traba-
lhos de recuperação da via.
Os serviços de limpeza e 
desobstrução foram execu-
tados na região do Pinhei-
rinho, na Estrada que dá 
acesso a um antigo Clube 
de Campo; na Estrada do 
Pouso Frio, em decorrência 
de queda de árvores e bar-
reira; Estrada do Barreiro

O Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina recebe a expo-
sição fotográfica “CARNA-
VAL” composta de 66 foto-
grafias retratando como era 
a festa de MOMO em terras 
Pindamonhangabenses ao 
longo de décadas.
As fotografias fazem par-
te do acervo particular de 
Eduardo Salles que con-
ta com aproximadamente 

3000 fotos dos mais va-
riados temas. “Conseguia 
por empréstimo, copiava e 
depois devolvia o original 
aos seus legítimos donos”, 
contou o professor Eduardo 
Salles, grande contribuidor 
do museu e mantenedor da 
memória da cidade.
A exposição de curtíssima 
duração traz a fotografia de 
1920 a 1989. Vale destacar 
a fotografia de 1923 que re-

gistra o festejo dos alunos 
da escola de Pharmácia e 
Odontologia. Entre os des-
taques estão: o primeiro 
bloco “Flor de Abacate” 
(1936), o segundo bloco 
“Vai Quebrar” (1940), o ter-
ceiro bloco “Corinthians” 
(1941).
A exposição fica aberta ao 
público até o dia 23 de feve-
reiro das 9h às 17h, de terça 
a domingo.

Museu de Pinda recebe 
exposição fotográfica 

“Carnaval”
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EXPEDIENTE

15 Fevereiro 2023  

A parceria firmada entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria da Mulher, Família 
e Direitos Humanos, com 
a OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil) - 52ª Sub-
seção - está possibilitando 
atendimento à população 
com orientações jurídicas.
Os serviços iniciaram na 
última semana e vão ocor-
rer toda quarta-feira, das 
9 às 12 horas, na sede da 
Secretaria (rua Dr. Gustavo 
de Godoy, 536 – Centro).O 
objetivo é dar respaldo aos 
munícipes que tenham so-
frido danos com a violação 
de seus direitos fundamen-
tais.O secretário da pasta, 
João Carlos Salgado, afir-
mou que “esse serviço de 
orientação à população é 
fundamental, pois as pes-
soas têm sentido proteção 

e acolhimento e estão sa-
tisfeitas com o atendimen-
to dos advogados Pedro 
Brígido e Angélica Albano, 
grandes parceiros e acolhe-
dores com toda a deman-
da”.O secretário agradeceu 

ao presidente da OAB, Dr. 
Antonio Aziz Boulos, “pela 
iniciativa e por sempre estar 
disposto a auxiliar as ques-
tões do município, princi-
palmente em ações voltadas 
aos direitos humanos”.

OAB e Prefeitura de 
Pinda iniciam atendimentos 

na Secretaria da Mulher, 
Família e Direitos 

Humanos

AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE PROPOSTA TÉCNICA - PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO MUNICIPAL Nº 406/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 - EDITAL 
Nº 089/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXE-
CUÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COM FORMAÇÃO DE EDUCADORES IN-
CLUINDO MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO. A Comissão Municipal de Licitação 
e Avaliação, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento que, após 
análise da Proposta Técnica do único licitante credenciado para o certame acima, em-
presa REAL EDITORA E DISTRIB. LTDA, por Comissão Especial de Avaliação nome-
ada através de Portaria, considerou-se a Proposta Técnica APROVADA. Fica aberto 
o prazo recursal. Potim, 14 de fevereiro de 2023. Bruno C. F. Abreu - Presidente da 
Comissão de Licitações.
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Esporte em Ação 
divulga as melhorias 

da semana

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Esporte e Entretenimento, 
informa que entre os dias 
13 e 17 de fevereiro o pro-
jeto ESPORTE EM AÇÃO.
As ações desta semana in-
cluem
- Finalização das tabelas de 
basquete do Jardim Prima-
vera com adequação da al-
tura oficial
- manutenção do campo de 
futebol, da Vila Menino Je-

sus, incluindo pintura das 
arquibancadas
- Capina e retirada de mato 
e entulhos em quadras es-
portivas, como é o caso da 
quadra do Jardim São José.
- Instalação de 6 brinquedos 
para 3 bairros, sendo eles 
definidos pelo vereador que 
elaborou emendas impositi-
vas legislativas
- Planejamento de ativida-
des com definição do cro-
nograma para as próximas 

semanas
A iniciativa tem como obje-
tivo a realização de mutirões 
para limpeza e manutenção 
de espaços e equipamen-
tos públicos como quadras 
poliesportivas, parquinhos, 
academias ao livre e cam-
pos de futebol.
Todo o trabalho é realizado 
em conjunto com as equi-
pes da Secretaria de Esporte 
e de outros departamentos 
da Prefeitura.

O Balcão de Empregos de 
Caçapava (PAT) vai receber 
currículos de profissionais 
interessados em participar 
da criação de um banco de 
talentos destinado às vagas 
que possam surgir na em-
presa Nestlé. Os critérios 
para a participação são: ter 
no mínimo 18 anos e ensi-
no médio completo. Serão 
diferenciais as pessoas com 
experiência em áreas fabris, 

formação técnica e que re-
sidam em Caçapava. Os 
interessados podem deixar 
o currículo no posto a partir 
do dia 27 de fevereiro até o 
dia 3 de março. A seleção 
deverá acontecer por meio 
de uma avaliação teórica 
no próprio PAT. Após isso, 
as pessoas receberão o re-
torno sobre esta primeira 
etapa e os aprovados per-
manecerão no banco de ta-

lentos para seguir para as 
próximas etapas da seleção. 
O objetivo deste banco de 
talentos é promover a cul-
tura inclusiva e ajudar no 
fortalecimento das equi-
pes diversas, contemplan-
do todas as comunidades, 
culturas e idades. Todo o 
processo seletivo é voltado 
para a formação do grupo e 
oportunidades que possam 
surgir futuramente.

PAT de Caçapava  
recebe currículos 
para formação de 
banco de talentos 

para a Nestlé
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Mais 70 professores 
aprovados em concurso 
público são convocados 
para atribuição de aulas 

em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
publicou no diário oficial 
do município, no dia 09 de 
fevereiro, mais uma con-
vocação para professores 
classificados nos concursos 
públicos. São cerca de 70 
professores que farão atri-
buição para aulas no siste-
ma municipal de ensino.
Os convocados pela Secre-

taria de Educação são para 
diversas disciplinas e foram 
aprovados no concurso pú-
blico 01/2021. Outras listas 
já foram publicadas em de-
zembro e janeiro. No final 
de 2022, foram convocados 
100 professores e 68 contra-
tados, e, neste ano, dos 453 
professores convocados, 
286 ingressaram no siste-

ma municipal de ensino. Os 
professores convocados de-
vem comparecer na Secre-
taria de Educação – Divi-
são de Atribuição de Aulas, 
localizada na Praça oito de 
maio, nº 17, Centro. O dia e 
horário estão determinados 
na publicação, além da do-
cumentação completa, que 
é exigida em edital.

A Prefeitura de Taubaté ini-
ciou nesta quinta-feira (9) 
as obras, reparos e a limpe-
za necessários nas regiões 
mais afetadas pela forte 
chuva que atingiu a cidade 
nesta quarta-feira (8).
A Secretaria de Obras 
(SEO) está atuando com 
várias equipes no bairro 
Marlene Miranda e na zona 
rural do município, como 
na Estrada Sete Voltas e Ita-
pecerica a fim de solucionar 
os problemas acarretados o 
mais breve possível.
Na rotatória do bairro Mar-
lene Miranda, que teve o as-
falto rompido pela força da 
água, os trabalhos de reca-
peamento foram iniciados 
nesta quinta (9) e seguem 
em ritmo acelerado. Em um 
lado da avenida o trabalho 
foi concluído no mesmo 
dia e nesta sexta-feira (10) 

os trabalhos seguem sendo 
executados no local.
Zona Rural também está 
recebendo serviços de ma-
nutenção, como a Estrada 
do Itapecerica, que teve um 
trecho danificado por uma 
erosão em decorrência da 
força da enxurrada. Os tra-
balhos de recuperação da 
via foram iniciados na quin-
ta-feira (9) e no local serão 
necessários aproximada-
mente 15 caminhões trucks 
carregados de um material 
a base de pedra brita para 
executar os reparos neces-
sários. No trecho da Estrada 
Sete Voltas, que foi leva-
do pela força da água, está 
sendo realizada uma obra 
emergencial, e estão sendo 
instaladas três “linhas” de 
tubos de concreto de 1,20m 
de diâmetro para dar vazão 
à água. A previsão é que a 

via seja liberada nos próxi-
mos dias.
É importante destacar que a 
Prefeitura havia solicitado, 
no ano passado, à Defesa 
Civil do Estado de São Pau-
lo a aprovação de um proje-
to para a construção de uma 
ponte de concreto neste lo-
cal. O projeto foi aprovado, 
mas a verba ainda não foi 
liberada.
Ainda na zona rural, a previ-
são é que os reparos neces-
sários na cabeceira da ponte 
do Salgado, localizada em 
uma das alças de acesso na 
Estrada Sete Voltas, sejam 
iniciados na próxima se-
gunda-feira (13). A ponte, 
que não foi danificada, foi o 
primeiro local contemplado 
pelo projeto de substituição 
de pontes e “passagens de 
água” de madeira por adue-
las de concreto.

Prefeitura de Taubaté executa obras de 
recuperação e manutenção após forte 

chuva


