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Correios implantará cep por logadouro
em tremembé a partir de hoje, 1º de
fevereiro

A partir de 1º de fevereiro, o município de
Tremembé contará com
Código de Endereçamento Postal – CEP por
logradouro. Cada quadra,
rua, alameda, viela, avenida e travessa passará a
ter CEP específico, todos
codificados dentro de sua
faixa própria de CEP,
substituindo o CEP padrão, utilizado atualmente. A área rural também contará com CEP
exclusivo. Os Correios
recomendam que a população entre em contato
com seus remetentes e
empresas onde possuam
cadastro para que estes

sejam atualizados com
o novo CEP, próprio do
seu endereço. Sistemas
de bancos e empresas
que trabalham conectados ao banco de dados
dos Correios serão atualizados com o CEP por
logradouro. Esse processo de alteração de CEP
não resultará em nenhum
prejuízo para os usuários
dos Correios e, sim, irá
melhorar a qualidade dos
serviços prestados pelos
Correios. Para consultar
o CEP de cada logradouro, basta acessar, a partir
de 2/2/2022, o site dos
Correios /Busca CEP.
Por que usar o CEP in-

dividualizado? - A nova
codificação facilita a localização de endereços,
beneficiando moradores
e empresas que prestam
serviços no município.
Ela ainda facilita a separação da correspondência por meio da simplificação das fases dos
processos de triagem,
encaminhamento e distribuição, permitindo o
tratamento mecanizado.
O sistema ainda permite que o CEP seja usado
como referência de garantia de confirmação de
endereço, prática comum
entre empresas de diversos segmentos.

Taubaté sediará audiência
pública para plano de
desenvolvimento urbano
integrado da RMVALE-LN

A cidade de Taubaté sediará a audiência pública
para debater o Plano de
Desenvolvimento
Urbano Integrado (PDUI)
realizada pelo Governo
de São Paulo, através da
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional (SDR) e da Agência
Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte
(AGEMVALE).
A audiência acontecerá
na próxima quarta-feira,
dia 2 de fevereiro e para
participar é necessário
fazer a inscrição até o dia
30 de janeiro por meio do
link: Ficha de inscrição.
A audiência pública será
realizada das 14h às 18h
no Auditório do Centro
de Formação de Professores da Secretaria Municipal de Educação e
também será transmitida
ao vivo através do link:
https://www.youtube.
com/watch?v=ascs2JyVTf0.
Essa iniciativa é uma
oportunidade para os mu-

nícipes debaterem sugestões sobre o ordenamento
territorial da região e faz
parte do processo participativo do PDUI. Os municípios participantes serão: Campos do Jordão,
Lagoinha,
Natividade
da Serra, Pindamonhangaba, Santo Antônio do
Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, Taubaté, Tremembé e Redenção da Serra.
Antes dessa audiência,
oficinas regionais foram
realizadas com a participação dos técnicos das
Prefeituras e da sociedade civil, além de reuniões
com os municípios e Secretarias Estaduais, onde
foram reunidas informações e contribuições para
a elaboração do diagnóstico, panorama e proposta inicial de macrozoneamento regional. O PDUI
será elaborado dentro de
quatro temáticas: planejamento territorial e uso
do solo; meio ambiente,
saneamento e recursos
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hídricos; desenvolvimento econômico e atendimento social; e transporte e sistema viário.
A realização das audiências do PDUI para todas as regiões do Estado
conta com apoio técnico
e logístico da Fundação
Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe). Para
uma participação efetiva dos municípios que
compõem a Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte
(RMVALE-LN) é importante conhecer o caderno de propostas, que
contém o material necessário para incentivar
e estimular o debate e a
participação de todos. O
caderno de propostas da
RMVALE-LN pode ser
encontrado na Plataforma Digital – Caderno de
propostas. O Centro de
Formação de Professores
da Secretaria Municipal
de Educação está localizado na Rua Emílio Winther, 108, centro.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 42, Termo nº 7552
Faço saber que pretendem se casar FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA e MARIA JOSE PEREIRA
SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Serra Talhada-PE, nascido no dia 24 de julho de 1964,
de estado civil divorciado, de profissão pedreiro, residente e domiciliado na Rua Setenta e Três, nº 229,
Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de MANOEL FRANCISCO FILHO, falecido em São Paulo/SP
na data de 06 de setembro de 1997 e de PAULINA MAXIMIANA DA CONCEIÇÃO, falecida em São
Paulo/SP na data de 05 de agosto de 2004. A habilitante é natural de Mombaça-CE, nascida no dia 08 de
agosto de 1970, de estado civil divorciada, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Setenta
e Três, nº 229, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha de ANTONIO PEREIRA DOS REIS, falecido
em Mombaça/CE e de EULINA BELO SILVA, falecida em Mombaça/CE. 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.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
O Prefeito do Monteiro Lobato, no uso de suas atribuições, COMUNICA A
retificação do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2022. Os detalhes
sobre a Publicação do Edital n° 001/2022, encontra-se divulgado no mural do
Paço Municipal e nos endereços eletrônicos: www.monteirolobato.sp.gov.br e
no site www.integribrasil.com.br
EDMAR JOSE DE ARAUJO - Prefeito Municipal
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021 – No dia
31 de janeiro de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR o Item do Pregão Eletrônico Nº
073/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação de Empresa para
Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Tipo Coletor e Compactador de Lixo,
conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital, à empresa: SANELOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI, com valor total de R$ 258.000,00. Fica
a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta
publicação.

Governo de São Paulo oferece
120 novas vagas para o
Programa Bolsa Trabalho em
Caçapava

O Governo do Estado
de São Paulo, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico abriu inscrições
para o programa Bolsa
Trabalho, oferecendo o
total de 120 vagas para
o município de Caçapava. O programa tem
como objetivo proporcionar ocupação, qualificação profissional e
renda aos cidadãos em
situação de vulnerabilidade social.
O Bolsa Trabalho é
focado no público desempregado e com
prioridade às mulheres. Tem duração de 5
meses e atenderá cida-

dãos desempregados
com bolsa-auxílio de
R$ 540, além de curso
de qualificação virtual,
seguro de acidentes e
atividades de trabalho
em órgãos públicos por
4 horas diárias, 5 dias
por semana.
Para participar é necessário: Ser maior de 18
anos;
Estar desempregado;
Morador do Estado de
SP a mais de 2 anos;
Renda per capita menor do que meio salário-mínimo.
Os documentos necessário são:
RG, CPF, Carteira de
Trabalho e Compro-

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

vante de Endereço.
As inscrições acontecem até o dia 7 de fevereiro de maneira online
e gratuita. Os interessados podem fazer as
inscrições por meio do
site www.bolsadopovo.sp.gov.br.
Quem preferir, também
pode efetuar o cadastro
com o apoio da equipe
do PAT, agendando um
horário no número (12)
3653-1201.
Informações e dúvidas
podem ser obtidas pela
Central de Atendimento do Bolsa do Povo:
0800 7979 800 ou pelo
Whatsapp (11) 987142645.
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Associação Comercial
de Campos do Jordão
lança campanha
“Carnaval no ritmo das
montanhas”
A Associação Comercial e Empresarial de
Campos do Jordão
(ACE) lança campanha
“Carnaval no ritmo das
montanhas”, que visa
ressaltar os inúmeros
atrativos de verão na
cidade e a importância do turismo com
segurança.
Segundo
o presidente da ACE,
Guilherme Centofante,
os comerciantes estão
otimistas em relação
ao feriado - entre 25 de
fevereiro a 2 de março.
“Estamos preparados,
como sempre, para receber os visitantes com
muito carinho. Vale
ressaltar ainda que
todos os setores ligados ao turismo foram
orientados para que
continuem cumprindo
as normas de biossegurança em relação
à pandemia, como o
uso de máscaras e higienização das mãos”,
enfatiza. Para o presidente, muita gente
ainda associa Campos
do Jordão somente ao
inverno. “O verão aqui
em Campos também é
sensacional, um clima
gostoso que favorece
os passeios nos inúmeros parques e locais ao ar livre. Além

disso, temos uma rica
gastronomia
nacional e internacional e
atrativos para todas as
idades”, afirma. Centofante lembra que o
setor de hospedagem já
está trabalhando com
pacotes de Carnaval.
“O ideal é que os visitantes efetuem suas
reservas nas pousadas
e hotéis da cidade com
antecedência, podendo
assim pesquisar melhor as opções e aproveitar os pacotes”, diz
ele. Boas Perspectivas
De acordo com diretor
executivo da entidade,
Renato Bicudo, a cidade está em ritmo de
retomada do turismo.
“Desde o Natal, Campos voltou a receber
um número expressivo de visitantes, o
que nos deixa bastante
satisfeitos, já que turismo é fundamental
para a sobrevivência
da economia local”,
enfatiza ele. Assim, a
cidade está preparada
para a melhor folia nas
montanhas: “Esperamos todos para muita diversão juntinho à
natureza, com muita
segurança e cuidados
com a saúde”, finaliza
Centofante. Passeios
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Sugeridos
A Associação Comercial selecionou alguns
passeios bacanas junto
à natureza para o período do Carnaval: Horto
Florestal, Museu Felícia Leirner, Parque da
Lagoinha, Parque do
Capivari, Zom Bike
Parque, Roots Bike
Parque, Prana Bike
Park, Tarundu e Rancho Santo Antônio.
Mais informações pelos respectivos sites:
Horto Florestal: https://parquecamposdojordao.com.br/
Museu Felícia Leirner:
https://www.museufelicialeirner.org.br/
Parque da Lagoinha:
https://www.parquedalagoinha.com.br/
Parque do Capivari:
https://parquecapivari.
com.br/
Zoom Bike Parque:
https://zoombikepark.
com.br/
Roots Bike Parque:
https://rootsbikepark.
com.br/
Prana Bike Parque:
https://pranabikepark.
com.br/
Tarundu: https://tarundu.com.br/
Rancho Santo Antônio:
http://www.aventuranorancho.com.br/

Pinda abre processo
seletivo para estágio
remunerado na próxima
semana

A Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria
com o CIEE (Centro de
Integração Empresa-Escola), abrirá um processo seletivo para estágio
remunerado
visando
formação de cadastro reserva. Todo o processo
seletivo será realizado de
maneira remota, e tanto a
inscrição quanto a prova,
deverão ser feitas pelo
site www.ciee.org.br, do
dia 1 de fevereiro até às
12h (horário de Brasília)
do dia 16 de fevereiro.
As vagas são para estudantes do ensino técnico
e do ensino superior. Para

o ensino técnico, podem
se inscrever estudantes
regularmente matriculados no 1º ou 2º semestre,
nos cursos de Administração, Farmácia e Informática: Técnico em Informática para Internet.
E para o ensino superior,
estudantes regularmente matriculados do 3º ao
7º semestre dos cursos
de Comunicação Social-Jornalismo e Pedagogia,
e estudantes do 5º ao 9º
semestre de Engenharia
Ambiental e Farmácia. A
carga horária do estágio
é de 20 horas semanais,
sendo 4 horas diárias,

com remuneração de
R$493,61 para o ensino
superior e R$439,26 para
o ensino técnico, e um
auxílio transporte no valor de R$96,80.
Para o diretor de Recursos Humanos da Prefeitura de Pindamonhangaba, Thiago Carvalho,
“o estágio profissional é
uma etapa importante no
processo de desenvolvimento e aprendizagem
do aluno, promovendo
oportunidades, vivência
no métier e prática de
conteúdos acadêmicos
que levam ao conhecimento da profissão”

ACIT oferece programa de
estágio em parceria com
Instituto Talentos em
Taubaté

A ACIT (Associação Comercial e Industrial de
Taubaté) oferece programa de estágio em parceria com o Instituto Talentos. Com o programa,
as empresas poderão ter
uma maior otimização
do tempo e mais praticidade, uma vez que todo o
processo é desenvolvido
e coordenado pela ACIT
e pelo Instituto Talentos,
que ainda faz a gestão
dos contratos e acompanhamento de todas as
etapas.
Poderão ser contratados
estudantes a partir de
16 anos completos que
cursam o Ensino Médio,
Educação Profissional de

Nível Médio (pós-médio), Educação Profissional de Nível Superior
(tecnologia), Educação
Superior e Educação
Especial. A contratação
de estagiários pode ser
feita por empresas inscritas no sistema MEI,
Profissionais
liberais
com registro no órgão
de classe e empresas de
pequeno a grande porte.
As empresas que contratam esse serviço têm
como benefício o recrutamento e seleção dos
interessados feita pela
ACIT/Instituto Talentos,
que ainda faz a análise
do perfil comportamental, a emissão e controle
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de Termos de Contrato
de Estágio e Relatórios,
de acordo com a Lei de
Estágio nº 11.788/2008.
Durante toda a vigência
do contrato, a ACIT realiza o treinamento desses
profissionais e ainda auxilia no acompanhamento e feedback para maior
comprometimento do estagiário. Os interessados
podem entrar em contato
com a ACIT para maiores informações pelos telefones (12) 2125-8228/
99208-4491 ou pelo
e-mail estagio@taubate.
com.br. Associados tem
maiores benefícios e
vantagens na adesão ao
Programa.
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Tremembé recebe 80
vagas do #bolsatrabalho,
programa que gera ocupação,
renda e conhecimento para
pessoas desempregadas.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cidadania e Justiça
de Tremembé, em parceria com o Governo
do Estado, está com
inscrições abertas, para
80 vagas do Bolsa-trabalho. O programa tem
como objetivo oferecer
ocupação, renda e qualificação profissional à
população em situação
de desemprego.
COMO FUNCIONA O
PROGRAMA?
Os participantes prestam serviços nos órgãos públicos, conforme direcionamento
municipal,
realizam

curso de qualificação
profissional e recebem
mensalmente a bolsa-auxílio de R$ 540,00
durante os 5 meses de
programa.
QUEM PODE PARTICIPAR?
Trabalhadores
desempregados que não
sejam
beneficiários
de Seguro Desemprego ou qualquer outro
programa assistencial
equivalente, com renda
per capita de até meio
salário-mínimo.
COMO SE INSCREVER?
As inscrições são gratuitas e on-line, sendo

necessário RG, CPF,
Carteira de Trabalho e
Comprovante de Endereço.
Os interessados devem se inscrever até
dia 7 de fevereiro pelo
www.bolsadopovo.sp.
gov.br e a convocação
será feita por meio de
publicação no Diário
Oficial.
MAIS
INFORMAÇÕES:
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cidadania e Justiça
– (12) 3674-4416
Poupatempo do Empreendedor - 36725734
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Pessoas com deficiência têm canal
direto para reclamação
sobre transporte público em Pinda
A Prefeitura de Pindamonhangaba
está
reforçando junto aos
munícipes com deficiência os canais que
podem utilizar para
realizar o registro de
solicitações, sugestões
e críticas a respeito da
utilização dos serviços
de transporte público
no município. O Setor
de Transporte Público
é gerido pela Secretaria
Municipal de Segurança Pública, localizada
na rua Rua José Anéas
Rodrigues, nº 215,
bairro Socorro, entretanto o munícipe pode
registrar sua opinião
por meio do Protocolo
Digital da Prefeitura
ou da Ouvidoria Municipal. Pelo Protocolo
Digital 1 Doc o munícipe poderá acessar a
plataforma clicando no
link https://pindamonhangaba.1doc.com.
br/atendimento, após o
cadastro de seus dados
poderá encaminhar sua
mensagem. Pela Ouvidoria Municipal o contato pode ser feito via
telefone 3644-5850,
pelo e-mail ouvidoria@pindamonhanga-

ba.sp.gov.br ou baixando o aplicativo E Ouve
em seu smartphone,
onde após se cadastrar,
poderá encaminhar sua
demanda. Ambos os
canais aceitam a inserção de imagens e têm
a possibilidade de preservar a identidade dos
munícipes.
Na última semana, a
Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando a campanha
“Fale Conosco” dirigida especialmente ao
público com deficiência que utiliza o transporte público. Diversas
publicações nas redes
sociais, imprensa local
e fixação de cartazes
em espaços públicos
estão sendo realizadas
informando os canais
de acesso para o registro de solicitações.
Pela atual legislação,
as pessoas com necessidades especiais
contam com diversos
direitos assegurados
em lei como: disponibilização de pontos
de parada, estações e
terminais
acessíveis
de transporte coletivo,
disponibilização
de
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sistema de comunicação acessível, prioridade nos procedimentos
de embarque e desembarque nos veículos
de transporte coletivo,
concessão de passe
livre às pessoas com
deficiência, comprovadamente carentes, no
sistema de transporte
coletivo interestadual,
proibição de cobrança
diferenciada de tarifas
ou de valores adicionais pelo serviço de
táxi prestado à pessoa
com deficiência, dentre outras. “Segundo o
IBGE hoje no Brasil
temos no mínimo mais
de 27 milhões de pessoas com algum tipo de
deficiência, enfrentando diversos obstáculos
na busca por uma vida
social digna, por isso
queremos que a pessoa
com necessidades especiais tenha vez e voz
e utilize o transporte
com dignidade, tanto
em relação à empatia
que os demais usuários devem ter quanto à
empresa prestadora do
serviço”, afirmou o secretário de Segurança,
Fabrício Pereira.

