
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba 
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXXI 19 DE OUTUBRO DE 2021 EDIÇÃO 3083 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA R$ 1,00

A Gazeta dos MunicípiosA Gazeta
 dos

 Municipios 

31º Anos

A Gazeta
 de

 Tremembé 

33º Anos

Taubaté vacina 
mais de mil

pessoas no dia 
“V”

15 anos. Foram vacinados 
175 bebês menores de 1 
ano, 100 crianças de 1 a 4 
anos e 280 de 5 a 14 anos 
de idade.
Também foram aplicadas 
485 doses de vacinas con-
tra a Covid-19, em sistema 
drive-thru, na Avenida do 
Povo. 
Em relação a 1° dose, 22 
pessoas compareceram 
para a aplicação do imu-
nizante, fazendo com que 
254.828 já tenham inicia-
do o ciclo de vacinação em 
Taubaté. Destes, 205.043 

já concluíram o processo 
vacinal com as duas do-
ses da vacina, 193 neste 
sábado. Em relação a dose 
adicional, 270 doses fo-
ram aplicadas, totalizando 
10.372 pessoas que rece-
beram a dose de reforço 
ou 3° dose.
Ao todo 1.040 pessoas fo-
ram vacinadas no Dia”V” 
em Taubaté. 
Segunda-feira, dia 18 de 
outubro, as campanhas de 
multivacinacao e contra 
Covid-19 seguem aten-
dendo ainda mais pessoas.

A Prefeitura de Tauba-
té vacinou, neste sábado 
(16), Dia “V” pouco mais 
de mil pessoas durante 
todo o dia.
Nas 6 UBSs Mais do mu-
nicípio 984 pais e respon-
sáveis levaram seus filhos 
para avaliação e atualiza-
ção da carteira de vacina-
ção. Ao todo foram vaci-
nadas 555 crianças, como 
parte da Campanha Nacio-
nal de Multivacinação para 
Atualização da Caderneta 
de Vacinação da Criança e 
do Adolescente menor de 

Agentes da defesa civil de Taubaté resgata 
e adota filhote de cão abandonado

Defesa Civil, o filhote esta-
va desorientado na via mo-
vimentada, por onde pas-
sam muitos carros e corria 
risco de ser atropelado ou 
causar acidentes de trânsi-
to.  Levado na viatura da 
Defesa Civil até o Centro 
de Controle de Zoonoses – 
CCZ para avaliação vete-
rinária, após os cuidados, 
será adotado pelo agente, 
Sr. Rocha, que participou 
da ocorrência e dará um lar 

para o cãozinho, que já ga-
nhou até mesmo um nome 
“Tobi”.  A Defesa Civil 
segue no trabalho constan-
te de proteção, combate e 
prevenção de acidentes, 
catástrofes, com resposta 
rápida a qualquer situação 
de emergência em todos 
os níveis. A consciência 
de que ”TODOS SOMOS 
DEFESA CIVIL” faz par-
te e é lema presente na De-
fesa Civil de Taubaté.

Agentes da Defesa Civil 
de Taubaté, resgataram 
hoje, 15 de outubro, um fi-
lhote de cão abandonado, 
próximo as intermedia-
ções do Pamo Santa He-
lena, atendendo em apoio, 
ao chamado recebido pelo 
Corpo de Bombeiros.
Com cerca de apenas dois 
ou três meses de idade, o 
cãozinho não possuía co-
leira de identificação. En-
contrado pelo agente da 

Os pontos somados pelas 
equipes, nesta primeira 
atualização do ranking, 
vêm dos resultados da 
Gran Cup de Ciclismo 
(SP), Volta Ciclística In-
ternacional do ABC (SP) e 
Volta do Interior de Minas 
– Patos de Minas (MG).
O atleta Alan Maniezzo, 
da TCT, aparece na pri-
meira posição do ranking 
individual, somando 84 
pontos até o momento. 
Seguindo Alan na tabela, 

o ciclista Kléber Ramos 
(Memorial/Santos) figu-
ra em segundo, enquan-
to Cristian Egídio (TCT) 
aparece em terceiro.
Aproveitando o bom mo-
mento, a equipe taubate-
ana segue treinando para 
ampliar a vantagem na 
próxima prova, que será 
o Campeonato Brasileiro 
de Ciclismo de Estrada, a 
ser realizado em Londrina 
(PR), entre os dias 21 e 24 
de outubro.

A Taubaté Cycling Team 
(TCT) lidera o ranking 
brasileiro de Ciclismo de 
Estrada de equipes e indi-
vidual. 
O ranking foi divulgado 
pela Confederação Brasi-
leira de Ciclismo no final 
de setembro.
No topo da tabela, a TCT 
aparece em primeiro, com 
201 pontos, seguida por 
Memorial/Santos, com 
134 pontos e ERT Cycling 
Team, com 87 pontos. 

Handebol Taubaté encerra 
participação em brasileiro juvenil

ram o grupo.
A soma dos resultados 
classificou a equipe tauba-
teana para as semifinais, 
onde foi definido o con-
fronto com o Pinheiros. O 
time paulistano venceu e 
se classificou para a grande 
decisão, enquanto a equipe 
valeparaibana iria disputar 
a terceira colocação.
Na decisão do terceiro lu-
gar, o adversário do Tauba-
té foi Sport Clube do Reci-
fe (PE). Em um confronto 
parelho, o Taubaté levou 
a melhor por um ponto 
de diferença. Dessa ma-

neira, a equipe conseguiu 
encerrar sua participação 
na competição chegando 
ao pódio, na terceira co-
locação. Esta competição 
marcou a primeira edição 
de um campeonato nacio-
nal desta categoria desde o 
início da pandemia. O tor-
neio também pode apro-
veitar as instalações da 
Arena Carioca, que dispõe 
de todas as necessidades 
para disputas dos esportes 
olímpicos de quadra, con-
forme os padrões estabele-
cidos pelo Comitê Olímpi-
co Internacional (COI).

Nesta sexta-feira (15), 
se encerra a participação 
do Handebol Taubaté no 
Campeonato Brasileiro 
Juvenil, realizado na Are-
na Carioca, no Parque 
Olímpico do Rio de Janei-
ro.
O time do Vale do Paraíba 
começou a campanha ven-
cendo suas  duas primeiras 
partidas e foi derrotado no 
terceiro jogo, sendo essas 
três partidas válidas pela 
fase de grupos. Os times 
Itajaí (SC), Suzano Cos-
ta (RJ) e Ceilândia (DF), 
junto do Taubaté, integra-

Equipe de Taubaté Lidera ranking Nacional 
individual e de equipes da cbc
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EXPEDIENTE

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso e Contrarrazão - Processo Ad-
ministrativo Nº 311/2021 – Tomada de Preços Nº 009/2021 – Objeto: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
URBANA NAS RUAS DO BAIRRO MIGUEL VIEIRA, POTIM/SP, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. De acordo 
com despacho da Sra. Prefeita Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, fica de-
terminado o INDEFERIMENTO dos recursos interpostos pelas sociedades empre-
sárias EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e 
F. R. DA S. OLIVEIRA ME, e, via de consequência, manter sua inabilitação. Fica 
designado o dia 20/10/2021, às 10h00min para abertura da Proposta Comercial 
da empresa habilitada. Potim, 18 de outubro de 2021. Bruno C. F Abreu – Presi-
dente da Comissão de Licitação e Avaliação.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA 
DE PREÇOS Nº 011/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
Nº 352/2021 - EDITAL Nº 063/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. A Comissão Municipal de Licitação 
e Avaliação, nomeada pela da Portaria Nº 190/2021, através de seu Pre-
sidente, torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, 
em sessão reservada, datada de 14 de outubro de 2021, após exame da 
documentação de habilitação apresentada, foi proferido o seguinte julga-
mento: EMPRESAS HABILITADAS: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS 
EIRELI. EMPRESAS INABILITADAS: MARONGIO E MARONGIO LTDA. 
Fica aberto o prazo recursal. Potim, 18 de outubro de 2021. Bruno C. F. 
Abreu - Presidente da Comissão de Licitações.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 
– No dia 18 de outubro de 2021, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SAN-
TOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Eletrônico Nº 006/2021, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Gêneros Alimentícios, às empresas: FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA 
DE CARNES E ALIMENTOS LTDA, com valor total de R$ 118.394,90; D. R. 
MARTINEZ, com valor total de R$ 127.008,80; GMC COMÉRCIO DE MER-
CADORIAS EM GERAL LTDA EPP, com valor total de R$ 1.337.544,82; 
PLINIO HALBEN CORREA EPP, com valor total de R$ 159.387,96. Ficam 
as empresas convocadas a assinarem as Atas de Registro de Preços no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-26, FLS. nº 8, Termo nº 7484
Faço saber que pretendem se casar MIGUEL COSTA DE SOUSA e REGIANE SOUZA SANTOS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Miguel Alves-PI, nascido no dia 29 de setembro de 1992, de estado civil solteiro, de 
profissão pedreiro, residente e domiciliado na Rua Dez, nº 149, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de JOSÉ 
MARQUES DE SOUSA, de 76 anos, natural de Miguel Alves/PI, nascido na data de 11 de setembro de 1945 e 
de CAROLINA DA COSTA RABÊLO, de 67 anos, natural de Miguel Alves/PI, nascida na data de 05 de maio 
de 1954, ambos residentes e domiciliados em Miguel Alves/PI. A habilitante é natural de Miguel Alves-PI, 
nascida no dia 02 de junho de 1986, de estado civil solteira, de profissão técnica em saúde bucal, residente e 
domiciliada na Rua Dez, nº 149, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha de MIGUEL GOMES DE SOUSA, de 
62 anos, natural de Miguel Alves/PI, nascido na data de 06 de maio de 1959 e de HILDETE SILVA SANTOS, 
de 55 anos, natural de Miguel Alves/PI, nascida na data de 03 de setembro de 1966, ambos residentes e domi-
ciliados em Miguel Alves/PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-26, FLS. nº 7, Termo nº 7483
Faço saber que pretendem se casar IVANILDO SANTOS PEREIRA e NALDIRANE SANTOS SILVA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
O habilitante é natural de Dário Meira-BA, nascido no dia 06 de novembro de 1989, de estado civil solteiro, 
de profissão pedreiro, residente e domiciliado na Rua Dez, nº 130, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de 
CLAUDIOMIRO PEREIRA, residente e domiciliado Itagí/BA e de GILDETE FAGUNDES DOS SANTOS, 
e 48 anos, natural de Itagí/BA, nascida na data de 19 de novembro de 1972, residente e domiciliada em São 
Paulo/SP. A habilitante é natural de Dário Meira-BA, nascida no dia 28 de abril de 1991, de estado civil solteira, 
de profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Dez, nº 130, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha de 
REMIR ALMEIDA DA SILVA, desaparecido há 21 anos e de MARIA DOS SANTOS NETA, e 47 anos, natural 
de Dário Meira/BA, nascida na data de 10 de janeiro de 1974, residente e domiciliada em Jequié/BA. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade.

Prefeito de Ilhabela se reúne com presidente da 
CBVela para alinhar novas parcerias

de Vela e no atleta da ci-
dade. Somos a Capital Na-
cional da Vela e nossa mis-
são é formar campeões”.
Também esteve presente 
no encontro o assessor da 
CBVela, Flávio Patrício.
Evento sustentável
Uma parceria inédita já 
foi feita entre Prefeitura e 
CBVela na realização da 
IX Copa Brasil de Vela, 
que acontece até domingo 
em Ilhabela.
Os organizadores do even-
to vão calcular e compen-
sar as emissões de gases 
do efeito estufa geradas 
pelo consumo de combus-
tível fóssil das embarca-
ções de apoio às regatas.
A CBVela, em parceria 
com a Prefeitura de Ilha-
bela e com patrocínio da 
Sabesp, planeja conseguir 
uma compensação am-
biental que torne o evento 

mais sustentável.
Ao final da Copa Brasil, 
todas as pessoas respon-
sáveis por embarcações a 
motor informarão à equipe 
da CBVela a quantidade de 
litros de combustível con-
sumida durante o período 
de regatas. Com estes da-
dos, o Instituto Brasileiro 
de Defesa da Natureza vai 
calcular a quantidade de 
gases do efeito estufa (car-
bono equivalente) emitida 
pelos barcos.
Depois, um outro cálculo 
vai indicar a quantidade 
de mudas de árvores que 
deverão ser plantadas e 
mantidas por um período 
de dois anos para compen-
sar a pegada de carbono da 
Copa Brasil de Vela 2021.
A compensação será feita 
em Ilhabela em área de re-
florestamento, com mudas 
de palmeira juçara.

O Prefeito de Ilhabela, To-
ninho Colucci, se reuniu 
nesta sexta-feira (15/10) 
com o presidente da Con-
federação Brasileira de 
Vela (CBVela), Marco Au-
rélio de Sá Ribeiro, para 
alinhar novas parcerias em 
prol do esporte no muni-
cípio.O objetivo é realizar 
competições e treinamen-
tos para a equipe que está 
sendo formada na Escola 
de Vela Lar Grael e pro-
mover maior inclusão de 
jovens por meio de bolsas.
“Ilhabela pode se tornar 
um celeiro de campeões e 
essa parceria é muito im-
portante”, disse o presi-
dente da CBVela, Marco 
Aurélio de Sá Ribeiro.
Para o Prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci, o objeti-
vo é a formação de novos 
campeões. “Vamos conti-
nuar investindo na Escola 
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