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Na última sexta-feira (13), 
o Centro de Convivência do 
Idoso recebeu o psicólogo 
Marcelo Rocha para uma 
palestra sobre o tema: “A 
vida pede equilíbrio”, pro-
movendo em Tremembé a 
campanha nacional JANEI-
RO BRACO, um movimen-
to social dedicado à cons-
trução de uma cultura de 
Saúde Mental para todos.
Com uma dinâmica total-

mente voltada para os nos-
sos amigos da melhor ida-
de, a palestra foi recheada 
de informações e reflexões. 
Segundo dados da Organi-
zação Mundial da Saúde, 
publicado em 2022, quase 
um bilhão de pessoas vi-
vem com algum transtorno 
mental, situação agravada 
pela pandemia da Covid-19 
e por antigos tabus, precon-
ceitos e desconhecimentos 

a respeito dos múltiplos 
universos da Saúde Mental.
Neste ano, o movimento 
completa 10 edições no 
Brasil, com o objetivo de 
construir uma cultura de 
Saúde Mental na humani-
dade, trabalhando pela psi-
coeducação dos indivíduos 
e pela criação de políticas 
públicas dedicadas às ne-
cessidades psicossociais da 
Saúde Mental.

Janeiro Branco: O 
Centro de Convivência 

do Idoso - CCI, Promove 
palestra sobre saúde 
mental focada para a 

melhor Idade

Prefeitura de 
Tremembé prepara 

programação especial 
e formato inédito para o 
carnaval da família 2023
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AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 511/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2023 - A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interes-
sados a abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BAIRRO VISTA ALEGRE - FASE 01 E 02, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até 
as 09h45min do dia 02/02/2023. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 02/02/2023. Local da 
realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na 
Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2022 - TOMADA DE PREÇOS 
Nº 002/2023 - A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos inte-
ressados a abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DR. JOSÉ F A MILEO, CONFORME 
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: 
até as 09h45min do dia 03/02/2023. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 03/02/2023. Local 
da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente 
na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2023 - A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessa-
dos a abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
RECAPEAMENTO DAS RUAS BRASIL E JOÃO B. SILVA, BAIRRO VILA OLÍVIA, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até 
as 09h45min do dia 06/02/2023. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 06/02/2023. Local da 
realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na 
Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna públi-
ca a Dispensa de Licitação Nº 005/2023 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTE-
MA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) INTEGRADO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA, pelo valor total de R$ 87.200,00, a empresa FIORILLI SOF-
TWARE LTDA, CNPJ sob Nº 01.704.233/0001-38, nos termos do Artigo 24, 
Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 17 de janeiro de 2023. Erica Soler Santos 
de Oliveira - Prefeita 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

“Operação chuvas 
de verão” Defesa 
Civil realiza ação 

educativa em 
Taubaté

 A Defesa Civil realizou, 
nesta quarta-feira (18), das 
9h às 12h, uma ação edu-
cativa para a população, na 
Praça Dom Epaminondas, 
sobre a “Operação Chuvas 
de Verão 2022/2023”, com 
a distribuição de material 
informativo e orientações a 
respeito das ações necessá-
rias em situações de risco.
Desde 1º de Dezembro, a 
Defesa Civil de Taubaté, 
junto com a Defesa Civil do 
Estado de São Paulo (CEP-
DEC/SP), iniciou em todo o 
Estado a “Operação Chuvas 
de Verão”, que se estende 
até 31 de março 2022.
O propósito da operação é 
a preservação de vidas, re-
dução de danos humanos, 
materiais e ambientais, 
principalmente no período 
de chuvas.
Durante a “Operação Chu-
vas de Verão” são opera-

cionalizados os Planos Pre-
ventivos de Defesa Civil 
(PPDCs), específicos para 
escorregamentos e inunda-
ções.
Estes planos visam à otimi-
zação dos recursos huma-
nos e materiais disponíveis 
e a antecipação das situa-
ções de risco típico do perí-
odo chuvoso para preserva-
ção de vidas.
Confira algumas das orien-
tações pela Defesa Civil de 
Taubaté:
 Evite a chuva
Caso você tenha a liberda-
de de possuir horários fle-
xíveis, procure ao máximo 
evitar as chuvas de verão. 
Com a mesma velocidade 
que se formam essas tem-
pestades também costu-
mam acabar rapidamente. 
Por isso, caso perceba que 
o céu está ficando escuro e 
que provavelmente não irá 

conseguir chegar a seu des-
tino a tempo, pare em al-
gum lugar seguro e espere.
Não estacione perto de ár-
vores
Caso haja a previsão de 
tempestade, evite estacio-
nar perto de árvores, devido 
aos ventos fortes e ao peso 
extra causado pelo acúmu-
lo de água nos troncos e 
galhos elas podem cair fa-
cilmente. Não existe forma 
de prever se uma árvore ou 
galho cairá. A única manei-
ra de se prevenir é evitar 
estacionar perto de árvores.
Área de enxurrada
Existindo o risco de tempo-
ral, procure um local mais 
seguro para estacionar. Fuja 
das áreas de alagamento. 
Como as chuvas de ve-
rão são rápidas e fortes, os 
alagamentos e inundações 
causados também se for-
mam em poucos minutos.


