A Gazeta
dos
Municipios

A Gazeta dos Municípios

A Gazeta
de
Tremembé

33º Anos
31º Anos
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 02 DE FEVEREIRO DE 2022 EDIÇÃO 3143 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA R$ 1,00

Teatro Metrópole de
Taubaté Retoma
Apresentações Em
Fevereiro

A Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Cultura e
Economia
Criativa,
divulga programação
de fevereiro do Teatro
Metrópole. O espaço
permaneceu fechado
por dois anos, devido a
pandemia.
Para fevereiro estão
programadas duas atrações:
– 04/02 (sexta), às
20h30
STAND UP “NÓI
QUE É POBRE” (comédia)
Elenco: Cléber Rosa
Ingressos: R$ 60,00
(inteira), R$ 30,00
(meia) e R$ 50,00 (antecipada pelo site)
Vendas: pelo site https://megabilheteria.
com/ e Outlet Cosméticos (na Rua Emílio
Winther, n° 1268, Independência, Taubaté)
Telefones:
(12)
991745767 ou (12)
98112-8282 Rafaela/
Benedito
Classificação indicativa: livre
– 26/02 (sábado), às

17h30 e às 20h
JHEY NO PAÍS DAS
MARAVILHAS (espetáculo de dança)
Elenco: Jeff Street
Dance Company
Ingressos:
R$25,00
(preço único)
Vendas: Academia Jeff
Street Dance (Travessa
Vera Cruz, nº 46, Centro, Taubaté)
Telefone: (12) 991008245, Adriano (Jeff)
Classificação indicativa: livre
O Teatro Metrópole
possui capacidade máxima de 565 lugares
(em caso de não restrição ao publico). A
divulgação do espetáculo, vendas e distribuição dos ingressos
são de responsabilidade da autorizada.
Tem direto a meia entrada as crianças 02 a
12 anos, estudantes,
maiores de 60 anos,
professores e portadores de deficiência.
Crianças abaixo de
02 anos não pagam
ingresso. No dia do
evento é obrigatória a

apresentação do documento com foto e data
de validade vigente,
que comprove o direito
a meia entrada.
É obrigatório apresentar carteirinha de vacinação contra Covid-19
em dia, ou pelo aplicativo Conecte SUS,
e utilizar a máscara de
proteção durante toda
permanência no Teatro. Não é permitida a
entrada após o início
do espetáculo e o valor
do ingresso não é restituído. Também é não é
permitido comer e beber nas dependências
do teatro.
A recomendação etária
dos espetáculos deve
ser respeitada. Menores abaixo da recomendação, só podem entrar
acompanhados
dos
pais ou responsáveis.
O Teatro Metrópole
fica na Rua Duque de
Caxias, 312, Centro de
Taubaté. Para mais informações, o telefone
é (12) 3624-8695 e o
e-mail teatrometropole@taubate.sp.gov.br

Confiram os dados
atualizados de hoje, 01
de fevereiro de 2022

A luta contra o Coronavírus continua em
Tremembé e as recomendações da Secre-

taria de Saúde são para
que as pessoas utilizem
máscara o tempo todo,
evitem aglomerações e
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mantenham o distanciamento social.
Cuide de você e das
pessoas a sua volta!
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 42, Termo nº 7553
Faço saber que pretendem se casar DELNIGNO SANTOS DA CUNHA e CAMILA PAIXÃO SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Caçapava-SP, nascido no dia 25 de agosto de 1986, de estado
civil solteiro, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Estrada Municipal José Novaes, nº 79,
Boa Vista, Caçapava/SP, filho de DELNIGNO LOURENÇO DA CUNHA, de 68 anos, natural de Caçapava/SP, nascido na data de 02 de outubro de 1953 e de ODETE SANTOS DA CUNHA, de 61 anos,
natural de Caçapava/SP, nascida na data de 27 de novembro de 1960, ambos residentes e domiciliados
em Caçapava/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 04 de março de 1988, de estado
civil solteira, de profissão secretária acadêmica, residente e domiciliada na Avenida Vereador Eduardo
Camões Neto, nº 160, Flamboyant, Tremembé/SP, filha de ANANIAS DE OLIVEIRA SANTOS, falecido em São José dos Campos/SP na data de 15 de março de 2016 e de ROSENI PAIXÃO SANTOS, de
54 anos, natural de Rubim/MG, nascida na data de 06 de setembro de 1967, residente e domiciliada em
Tremembé/SP. 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.
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AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 –
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos de Uso Comum, Demanda Judicial e Uso Veterinário – A Prefeitura Municipal de Potim informa
a INABILITAÇÃO das empresas DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA e DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. As empresas não atenderam
a diligência aberta em sessão, referente aos atestados de capacidade técnica fornecidos junto à documentação de habilitação, em atendimento ao item 1.2.4 do Anexo
II do Edital. Convoca-se os licitantes que se encontram como segundo colocado
paras negociações em sessão a realizar-se em 03/02/2022 às 10h00min, horário de
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 01
de fevereiro de 2022. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO - Processo Administrativo Municipal Nº
088/2017 – Pregão Presencial Nº 008/2017 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-DA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EM
AMBULÂNCIA TIPO D, UTI MÓVEL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, ONDE O VALOR POR REMOÇÃO SERÁ FIXO, INDEPENDENTE DA CARGA HORÁRIA OU DIA
SOLICITADO, CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS
DO EDITAL. A Prefeitura Municipal de Potim, representada pela Sra. Prefeita Municipal, ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA e a empresa JPH REMOÇÕES E
EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA ME, representada pelo Sr. PAULO SERGIO
MENDES DE LIMA, resolvem, de comum acordo, distratar, o contrato de prestação
de serviços. As partes convencionam que o presente Distrato é pactuado sem a incidência de multas ou qualquer tipo de penalidade para ambas as partes. Potim, 01 de
fevereiro de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

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
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Edital de Audiência Pública

Edital de Audiência Pública

SERVIÇOS DE SAÚDE

Cumprimento das Metas Fiscais
(Lei de Responsabilidade Fiscal)

TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2021

TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2021

A Prefeitura Municipal de Redenção da Serra, em atendimento ao disposto no Artigo

A Prefeitura Municipal de Redenção da Serra, em atendimento ao disposto no

36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público a realização
da AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando proporcionar a transparência necessária dos

§ 4º, do Artigo 9º, da Lei Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, torna

montantes e fontes de recursos aplicados no período, bem como a oferta e serviços

público a realização da Audiência Pública para apresentação à Comissão de

de saúde prestados pelo Município à população, relativas ao Terceiro Quadrimestre

Finanças da Câmara Municipal, da avaliação do cumprimento das Metas

de 2021, que ocorrerá no dia 15 de fevereiro de 2022, à partir das 15:00 horas, no

Fiscais do Município, relativas ao Terceiro Quadrimestre de 2021, que

plenário da Câmara Municipal de Redenção da Serra, situada à Avenida XV de

ocorrerá no dia 15 de fevereiro de 2022, às 14:00 horas, no plenário da

Novembro, nº 829 – Centro, convidando os interessados e a população do Município.

Câmara Municipal de Redenção da Serra, situada à Avenida XV de

Considerando as medidas de combate ao COVID-19, o evento respeitará as

Novembro, nº 829 – Centro, convidando os interessados e a população do

orientações recomendadas pela Secretaria de Saúde com o distanciamento entre os

Município.

participantes presentes e com as normas de higienização necessárias, além da

Considerando as medidas de combate ao COVID-19 que restringe o acesso
presencial

aos

atos

municipais,

inclusive

as

audiências

utilização obrigatória de máscaras.

públicas,

Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar a “Ata de

disponibilizaremos previamente o estudo contendo os resultados das Metas
Fiscais

nos

seguintes

sites

oficiais:

redencaodaserra.sp.gov.br

Audiência Pública da Saúde” contendo as principais informações sobre os montantes e

ou

fontes de recursos aplicados no período, bem como a oferta e serviços de saúde,

camaraderedencaodaserra.sp.gov.br – onde os interessados poderão,

disponibilizados previamente nos seguintes sites oficiais: redencaodaserra.sp.gov.br

durante o horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados

ou camaraderedencaodaserra.sp.gov.br – onde os interessados poderão, durante o

apresentados nos portais da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de

horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados apresentados nos

Redenção da Serra.

portais da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de Redenção da Serra.

Redenção da Serra, 02 de fevereiro de 2022.

Redenção da Serra, 02 de fevereiro de 2022.

Jucimar Ferreira da Silva - Prefeito Municipal

Jucimar Ferreira da Silva - Prefeito Municipal
Benedito José Ramos – Secretário de Saúde

RG

Senac Pindamonhangaba abre
inscrições para técnico em
publicidade

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”

RG

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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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.
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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/

