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 Tremembé 

33º Anos

Defesa civil de 
Taubaté e instituto de 

pesquisas tecnológicas 
mapeiam áreas de risco 

no município

Três Marias, que no pas-
sado já foi área de aterro 
sanitário do município e 
apresenta certa instabili-
dade de solo.
A visita renderá um re-
latório técnico detalhado 
sobre a situação do local 
de maneira geral e ajuda-
rá a direcionar as futuras 
ações de Defesa Civil 
bem como apontará o 
grau de risco atualmente.
Cada área mapeada é 
composta por um ou 

A Defesa Civil da Prefei-
tura de Taubaté em con-
junto com técnicos do 
IPT (Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas) reali-
zou na manhã desta quar-
ta-feira, dia 1º de junho, 
vistoria e mapeamento 
de edificações em situa-
ção de risco no municí-
pio. Os trabalhos acon-
teceram no Residencial 
Tancredo Neves que fica 
na Rua José Cassiano de 
Freitas no bairro Parque 

mais setores de risco, se-
gundo a probabilidade de 
ocorrências de acidentes, 
sendo: Risco Baixo (R1), 
Risco Médio (R2), Risco 
Alto (R3) e Risco Muito 
Alto (R4). Para a classifi-
cação, são observadas as 
marcas geológicas e mor-
fológicas, evidências de 
movimentação, formas 
de ocupação do terreno, 
grau de vulnerabilidade 
das construções e organi-
zação da comunidade.

Caçapava realiza Semana do Meio 
Ambiente de 5 a 12 de junho

Denise Almeida e produ-
ção-executiva de Bruce 
Willian.
7 A 10 DE JUNHO – 
TERÇA A SEXTA-FEI-
RA
Visitas das escolas do 
Ensino Fundamental I e 
II ao Centro de Educa-
ção Ambiental do Parque 
Ecológico da Moçota 
para exposição monitora-
da dos trabalhos referen-
tes ao tema, desenvolvi-
do pelos próprios alunos 
das unidades escolares.
A Exposição Monitorada 
será acompanhada pelos 
estagiários do Departa-
mento de Meio Ambien-
te e por funcionários da 
Secretaria Municipal de 
Educação que atenderão 
sessenta alunos de duas 
escolas por período.
11 DE JUNHO – SÁBA-
DO
9h às 16h – Exposição de 
projetos e serviços rea-
lizados pelas seguintes 
secretarias: Educação, 
Meio Ambiente, Serviços 
Municipais, Agricultura, 
Defesa Civil, Vigilância 
em Zoonoses, Turismo, 
Esporte e Guarda Civil 
Municipal.
9h – Trilha monitorada
10h – Oficina de biopori 
(compostagem vertical)
11h – Oficina de horta 
caseira
13h – Trilha monitorada
13h30 – Palestra sobre 

Entre os dias 5 e 12 de 
junho, a Prefeitura de 
Caçapava realiza a Se-
mana do Meio Ambien-
te, comemorado no dia 
5. A programação inclui 
atividades variadas, es-
petáculos, apresentações 
culturais, palestras, entre 
outras ações:
5 DE JUNHO – DO-
MINGO
A abertura da semana 
acontece neste dia, com a 
realização de eventos, no 
Parque da Moçota:
9h – Abertura Oficial
9h30 – Apresentação da 
Banda do 6º BIL (Bata-
lhão de Infantaria Leve)
10h – Oficina de brin-
quedos com materiais re-
cicláveis
11h – Plantio comunitá-
rio de árvores nativas da 
Mata Atlântica
9h às 12h – Exposição 
sobre coleta seletiva.
14h – Roda de Conversa: 
Culturas Regenerativas, 
com Michel Bottan e Ga-
briela Besser. O objetivo 
é estimular a reflexão so-
bre a integração entre o 
ser humano e a natureza.
16h – Espetáculo Pindo-
rama: Apresentação de 5 
coreografias do espetácu-
lo “Pindorama”, um con-
vite ao universo das artes 
com cores, imagens, sons 
e dança, entre os atos 
de germinar e florescer, 
com direção artística de 

combate à Dengue
14h – Oficina para con-
fecção de abafadores 
(combate aos incêndios)
15h – Contação de his-
tória do livro Sonhos 
de Francisco: Contos 
do Vale do Paraíba com 
Marcelo Fernandes e Ra-
fael Gonzá.
16h – Apresentação da 
BAMAC (Banda Marcial 
de Caçapava)
12 DE JUNHO – DO-
MINGO
9h às 11h – Esquete tea-
tral “Cadê a mata que es-
tava aqui?”, com Cia. Só 
e Feliz quem tem Nariz.
11h – Toca do Saci no 
Parque – Brincadeira e 
diversão para a garota-
da, com a condução da 
dupla: Carajás, poeta cai-
pira e contador de causos 
e Mário Luz, criador “da 
toca” e protetor do Saci e 
dos seus amigos. O obje-
tivo é levar para a refle-
xão para o parque sobre a 
importância de preservar 
e regenerar nossas matas, 
história e cultura.
15h – Espetáculo teatral 
Princesa Folha no Reino 
Verdejante com apresen-
tação da Associação Lua 
Bailarina.
A Semana do Meio Am-
biente é uma realização 
da Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Educa-
ção, com apoio de parcei-
ros e iniciativas privadas.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-26, FLS. nº 90, Termo nº 7648
Faço saber que pretendem se casar GABRIEL SAMPAIO COUTOU DE CARVALHO e LOREN 
NOGAROTO RAMOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, in-
cisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 06 
de fevereiro de 1995, de estado civil solteiro, de profissão engenheiro, residente e domiciliado na 
Rua Costa Cabral, nº 940, Centro, Tremembé/SP, filho de LAURO JOSÉ DE CARVALHO, natu-
ral de Monte Alto/SP e de DANIELLE LAURE SAMPAIO COUTOU DE CARVALHO, natural 
de Rio de Janeiro/RJ, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascida no dia 17 de maio de 1995, de estado civil solteira, de profissão famacêutica, 
residente e domiciliada na Rua Costa Cabral, nº 940, Centro, Tremembé/SP, filha de CARLOS 
ALBERTO RAMOS, de 59 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 01 de abril de 1963 
e de EDIVANE NOGAROTO RAMOS, de 56 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 
30 de março de 1966, ambos residentes e domiciliados 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. 

02 de Junho 2022 

Tremembé realiza 
curso de 

operação e 
manutenção de 

tratores

tica como usar roçadeira 
simples e arado com 3 
discos, além disso ad-
quiriram conhecimento 
sobre as manutenções 
preventivas que devem 
ser realizadas nos equi-
pamentos, cuidados de 
segurança na operação e 
a teoria relacionada à lei-
tura e interpretações de 
manuais. 
“O curso é obrigatório 
para aqueles que desejam 
candidatar-se a algum 
posto de trabalho como 
operador de trator e o 

Na última semana, a 
Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente de 
Tremembé, em parceria 
com o Sindicato Rural de 
Taubaté e com o Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Rural (SENAR), 
realizaram o curso de 
Operação e Manutenção 
de Tratores. 
Nesta turma foram ca-
pacitados 15 alunos en-
tre homens e mulheres. 
Os participantes tiveram 
contato direto com o tra-
tor e aprenderam na prá-

certificado do SENAR o 
habilita para a vaga. Por 
isso, é um treinamento 
importante e uma boa 
oportunidade de desen-
volvimento profissio-
nal”, explica o Secretário 
Adjunto de Meio Am-
biente e Agricultura, Ar-
mando Araújo.
Em breve, novas turmas 
serão abertas. Os interes-
sados já podem registrar 
o seu interesse pelo tele-
fone: 12 3674-4416 ou 
pelo e-mail: agricultu-
ra@tremembe.sp.gov.br.
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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2022 

 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022 

 
 RUDNEY ISRAEL SANTOS DIAS, Presidente da Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo Simplificado nº 003/2022, constituída por meio da Portaria nº 56/2022, TORNA 

PÚBLICO a Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2022 - Motorista. 

Motorista 

Class. Nome do Candidato PO PPR Data 
Nascimento 

Pontuação 
(PO+PPR) 

1 Danilo de Carvalho Pereira 27 23 11/01/1985 50 
2 Ailton Alves dos Santos  21 28 14/01/1992 49 
3 Raphael Claro dos Santos  21 28 11/04/1995 49 
4 Fabiana Maia Galhardo  21 26 16/11/1984 47 
5 Wellington Tavares Cahé  24 22 31/10/1985 46 
6 Antonio Henrique da Silva Pinho 22 24 08/11/1966 46 
7 Marcos Rogerio La Blanca Ruiz 22 22 09/02/1966 44 
8 Claudinei da Conceição 24 19 11/12/1972 43 

* PO = Prova Objetiva - PPR = Prova Prática 

 

6. DA AVALIAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

Na classificação final, serão fatores de desempate, na seguinte ordem: 
a) A idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia da inscrição deste Processo Seletivo, conforme Art. 27, Parágrafo único 
da Lei Federal nº 10.741 de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 
b) A obtenção do maior número de pontos na Prova Objetiva (quando houver); 
c) A obtenção do maior número de pontos na Prova Prática (quando houver); 
d) O candidato de maior idade. 

 
  

São Luiz do Paraitinga, 31 de maio de 2022.  
 
 
 
 
 
 

RUDNEY ISRAEL SANTOS DIAS 
Presidente da Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo Simplificado nº 003/2022 
 

 

 

 

Certifica que o texto do presente foi publicado, consoante o permissivo legal previsto na Lei Orgânica do Município de São Luiz do 
Paraitinga __ art. 74, § 2º., I __ no dia 31 de maio de 2022. 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2022 

 

 
 

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022 

 
 
 

A Prefeita Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1.828, de 19 de 

janeiro de 2017, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado nº 

003/2022 - Motorista, com fim específico de atender as demandas da municipalidade, em caráter de 

substituição, temporário e excepcional interesse público. 

O resultado final do mencionado Processo Seletivo, que ratifico, 

encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, publicado no site oficial 

www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br e em jornal de circulação regional. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

São Luiz do Paraitinga, 1º de junho de 2022. 

 

 

Ana Lúcia Bilard Sicherle 

Prefeita Municipal 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Certifica que o texto do presente foi publicado, consoante o permissivo legal previsto na Lei Orgânica do Município de São 
Luiz do Paraitinga __ art. 74, § 2º., I __ no dia 1º de junho de 2022. 

Social, com a arrecada-
ção de leite para serem 
doados ao @fundoso-
cialtremembe. Em uma 
cerimônia simples, mas 
muito significativa, a 
Presidente do Fundo So-
cial Eliana Maria Neves 
de Lima, acompanhada 
do presidente da Câma-
ra Anderson Godoi, re-
cebeu as doações junto 

Competição realizada 
pela @housezero12 foi 
um sucesso entre nossos 
jovens no último domin-
go na Praça Felix Nobre 
de Campos (Praça dos 
Quiosques).  O evento 
premiou as categorias:
FEMININO
INICIANTE
AMADOR. Mas o me-
lhor resultado foi no 

com os organizadores do 
evento. ”Parabéns aos 
idealizadores da House 
012 Skate Shop por esta 
ação que uniu o esporte 
e o social. As famílias de 
Tremembé agradecem o 
apoio dos skatistas par-
ticipantes e parabeniza 
os vencedores e todos os 
que competiram e contri-
buíram”, agradeceu ela.

1° Tremembé skate day foi um 
sucesso no esporte e também no 

social
Inscrições abertas para o projeto patrulha 

mirim para crianças moradoras dos 
bairros Flor do Campo e Maracaibo em 

Tremembé.
Turma II: 
04 De junho
08h às 17h
Turma iii: 
11 De junho
08h às 17h
Local do curso e inscri-
ções:  Casa bom samari-
tano. Endereço: alameda 
dos agapantos, 229 – flor 

A Policia Militar de Tre-
membé informa que estão 
ABERTAS AS INSCRI-
ÇÕES para mais duas 
turmas do PROJETO PA-
TRULHA MIRIM. Desta 
vez, para as CRIANÇAS 
de 08 a 12 anos, mora-
doras dos bairros Flor do 
Campo e Maracaibo.

do campo. Atendimen-
to: de terça a domingo, 
das 13h às 18h. Atenção: 
turmas especificas para 
crianças moradoras dos 
bairros flor do campo e 
maracaibo. Realização: 
policia militar de tre-
membé. Apoio: prefeitu-
ra de tremembé
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Prefeitura faz 
entrega simbólica do 

Material do 
Palavra Cantada em 

evento com 
apresentação 

musical do grupo

origem. A programação 
inclui uma palestra do 
formador Henrique Cal-
deira de Barros, do grupo 
da Editora Movimenta, 
fornecedora do material 
didático, que vai falar 
por cerca de 40 minutos.
Na sequência, os brin-
cantes do grupo Palavra 
Cantada, Mairah Brito 
Rocha e Henrique Cal-
deira de Barros farão 
uma apresentação musi-
cal com interação com 
o público. O show deve 
durar cerca de 1h.
O material didático “Pa-
lavra Cantada na Escola” 
foi adquirido pela Secre-
taria de Educação no fi-
nal do ano passado para 
ser aplicado paralela-
mente a outros materiais 

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secreta-
ria de Educação, realiza 
nesta quinta-feira, 2 de 
junho, às 14h, uma ceri-
mônia de Entrega Oficial 
do Material do Palavra 
Cantada para a Educação 
Infantil. O evento acon-
tece com a presença de 
pais, alunos e convida-
dos no Hotel Gran Vale 
e contará com um show 
musical dos brincantes 
do grupo.
O objetivo é apresentar o 
material, sua importância 
pedagógica e sua utili-
zação em sala de aula. 
A entrega é simbólica e 
será feita para algumas 
famílias, já que os mate-
riais para todos os alunos 
já estão nas escolas de 

em sala de aula. Desen-
volvido por professores 
e pedagogos com a co-
laboração da dupla Pau-
lo Tatit e Sandra Peres, 
trabalham diversas áreas 
do conhecimento de for-
ma cativante e divertida, 
que vão muito além da 
música.
Treinamento para os pro-
fessores Os professores 
da Educação Infantil es-
tão participando de trei-
namento para uso do ma-
terial “Palavra Cantada 
na Escola”. Ao todo são 
quatro encontros ao lon-
go do ano. O primeiro foi 
uma aula inaugural, no 
dia 10 de maio, na esco-
la do Sesi (Veja aqui) e o 
próximo será no dia 3 de 
agosto.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 10/2022 - A Prefeitura 
Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convo-
cação dos candidatos classificados no Concurso Público 01/2019 - CARGOS: 
AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE OPERACIONAL E PSICOLOGA - A rela-
ção de classificados na integra e demais informações estão disponíveis no site 
da Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos apro-
vados serão também convocados por correspondência conforme o disposto no 
item 10.15 do Edital. Potim, 01 de Junho de 2022.  Erica Soler Santos de Oliveira 
- Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2022 – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 007/2022 - A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
comunica aos interessados a abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSES-
SORIA NA ÁREA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 13h45min 
do dia 04/07/2022. Abertura dos Envelopes: 14h00min do dia 04/07/2022. Local da reali-
zação: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamen-
te na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/2022. Objeto: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Aquisição de Grama Esmeralda. Data para recebimento 
de proposta: das 08h00min do dia 02/06/2022, até as 08h00min do dia 14/06/2022; data 
da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 14/06/2022; data de início 
da sessão pública: às 09h00min do dia 14/06/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado 
aos interessados no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-
9200.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 – No dia 01 de junho 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 Pregão Eletrônico Nº 018/2022, referente ao 
objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos e Ferramen-
tas de Mecânica de Manutenção Automotiva, as empresas: BRASFERMA LTDA, com valor total de R$ 44.846,85; 
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP, com valor total de R$ 31.193,60 
e JCB MATERIAIS LTDA ME, com valor total de R$ 7.188,67. Ficam as empresas convocadas a assinarem as Atas 
de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA E RESULTADO DE HABILITAÇÃO - Pregão Eletrônico Nº 
015/2022 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos de Informática. A Prefeitura 
Municipal de Potim informa: a DESCLASSIFICAÇÃO da Proposta para o item 01 da empresa IRMAOS RIGO 
COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA, tendo em vista o não atendimento à descrição mínima 
solicitada em Edital, em referência ao produto ofertado não possuir a certificação Epeat Gold; a INABILITAÇÃO da 
empresa WORLD WIRELESS THECNOLOGY LTDA, devido ao não atendimento ao item 1.2.4 do Edital, em rela-
ção à quantidade mínima solicitada como prova de capacidade técnica; a HABILITAÇÃO das empresas MIKROMIX 
SISTEMAS COPIATIVOS LTDA EPP, VANGUARDA INFORMATICA LTDA EPP, MICROSENS S.A e HIGH TECH 
INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI. Convoca-se as empresas que ficaram em segundo lugar nos itens 01 e 
02, para sessão de negociação em 03/06/2022 às 09h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. Potim, 01 de junho de 2022. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.


