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

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

A Gazeta dos MunicípiosA Gazeta
 dos

 Municipios 

31º Anos

A Gazeta
 de

 Tremembé 

33º Anos

ANO XXXI 03-04 DE FEVEREIRO DE 2022 EDIÇÃO 3144  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA R$ 1,00

Pinda abre inscrições 
para dois cursos 

gratuitos em parceria 
com Sebrae e Senai

técnicas operacionais 
para ajuste e reforma 
de roupas. As aulas 
acontecerão de 14 a 24 
de fevereiro, das 13h30 
às 17h30.
Já o curso ‘Fabricação 
de Cupcakes e Bo-
los Caseiros’ aborda-
rá a gestão de vendas 
e finanças, além do 
desenvolvimento de 
competências técnicas 
operacionais para fa-
bricação de cupcakes e 
bolos caseiros, de acor-
do com procedimentos 
técnicos, normas am-
bientais de saúde e se-

gurança. As aulas serão 
de 14 a 22 de fevereiro, 
das 18 às 22 horas.
As inscrições deverão 
ser realizadas presen-
cialmente na escola 
Senai com os docu-
mentos (cópia): RG, 
CPF, comprovante de 
endereço e escolarida-
de. Os candidatos de-
vem ter 18 anos com-
pletos e 6° série/7° ano 
do ensino Fundamental 
concluído.
O Senai fica localiza-
do na Av. Abel Corrêa 
Guimarães, 971 - Jar-
dim Resende.

A Secretaria de De-
senvolvimento Econô-
mico da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, em 
parceria com o Sebrae 
e Senai, apresenta dois 
cursos voltados para 
empreendedores da ci-
dade. As capacitações 
serão totalmente gra-
tuitas e presenciais na 
unidade Senai do mu-
nicípio.
O curso ‘Ajuste e re-
forma de roupas’ vai 
ensinar sobre a gestão 
de vendas e finanças, 
além do desenvolvi-
mento de competências 

Tremembé promove 
vacinação extra 

contra a Covid-19 
neste sábado, 05 de 

Fevereiro.
des (pfizer pediátrica)
Crianças de 6 anos a 11 
anos com comorbida-
des e deficiências (pfi-
zer pediátrica)
Crianças de 6 anos a 11 
anos sem comorbida-
des e deficiências (co-
ronavac)
Grupos 12 anos ou 
mais:
Dose adicional 18 anos 
ou mais (intervalo de 4 
meses da 2ª dose)
Reforço dose janssen
18 Anos ou mais (61 
dias após a 1º dose)
Imunossuprimidos de 
18 anos ou mais (28 
dias após a 1º dose)
Segundas doses anteci-
padas pfizer

18 Anos ou mais (21 
dias após a 1º dose)
De 12 a 17 anos (56 
dias após a 1º dose)
Segundas doses anteci-
padas astrazeneca
18 Anos ou mais (56 
dias após a 1º dose)
Segundas doses coro-
navac
18 Anos ou mais (28 
dias após a 1º dose)
Dose adicional imu-
nossuprimidos (inter-
valo de 28 dias da 2ª 
dose)
Segunda dose adicio-
nal imunossuprimidos 
(intervalo de 4 meses 
da dose adicional)
Repescagem 1ª dose 
12 anos ou mais

Tremembé promove 
vacinação extra neste 
sábado, 05 de feverei-
ro, o dia “c” da vacina-
ção contra a covid-19, 
no centro de eventos e 
na esf jd. Maracaibo, 
das 09h às 17h, para 
os grupos de 5 anos ou 
mais.
Centro de eventos e esf 
jd. Maracaibo:Vacina-
ção diurna (manhã): 
sábado, das 09h00 às 
17h00
Modalidade: pedestre
Confira todos os gru-
pos:
Grupos 05 a 11 anos:
Crianças de 5 anos a 5 
anos 11 meses e 29 dias 
com e sem comorbida-
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EXPEDIENTE

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

Livro D-26, FLS. nº 43, Termo nº 7554
Faço saber que pretendem se casar SIDNEY MESSIAS PETERSEN e NATALIA SANTOS DE OLI-
VEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do 
Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 28 de fevereiro de 1989, 
de estado civil divorciado, de profissão eletricista, residente e domiciliado na Rua Maria do Carmo 
Ribeiro, nº 88, Centro, Tremembé/SP, filho de JOÃO MESSIAS PETERSEN, falecido em Tremembé/
SP na data de 04 de junho de 2017 e de ANA LUCIA DA CRUZ, de 52 anos, natural de São Paulo/SP, 
nascida na data de 23 de abril de 1969, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural 
de Tremembé-SP, nascida no dia 11 de maio de 1989, de estado civil solteira, de profissão atendente, 
residente e domiciliada na Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 88, Centro, Tremembé/SP, filha de MARCO 
ANTONIO DE OLIVEIRA, de 64 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 17 de março de 
1957 e de PEDRINA SANTOS DE OLIVEIRA, de 62 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data 
de 29 de junho de 1959, 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. 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2022 - A Prefeitura 
Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação 
dos candidatos classificados no Concurso Público 01/2019 - CARGOS:  PROFES-
SOR EDUCAÇÃO BÁSIA I ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, PROFES-
SOR EDUCAÇÃO BÁSICA II ARTES - PCD, PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II 
ARTES, PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR 
EDUCAÇÃO BÁSICA II INGLÊS, PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II MATEMÁ-
TICA E PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II PORTUGUÊS - A relação de clas-
sificados na integra e demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura 
Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também 
convocados por correspondência conforme o disposto no item 10.15 do Edital. Potim, 
03 de Fevereiro de 2022.  Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021 – No dia 
02 de fevereiro de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefei-
ta Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico Nº 064/2021, 
referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação de Empresa Especializada 
para Prestação de Serviços de Remoção em Ambulância UTI, conforme Termo de 
Referência e Demais Anexos do Edital, à empresa: MPP CLINICA MEDICA E SER-
VICOS DE REMOCAO SOCIEDADE LIMITADA, com valor total de R$ 1.286.896,80. 
Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.
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Fazenda é multada em R$906 mil por 
maus-tratos a animais

Cruz.
A Polícia Militar Am-
biental encontrou 302 
animais no local em situ-
ação de maus-tratos. 
A ocorrência foi acompa-
nhada pela Defesa Agro-

pecuária do município. 
Um médico veterinário 
avaliou o estado de saúde 
dos animais e constatou a 
situação de maus-tratos. 
O caso foi apresentado 
na delegacia de Cunha.

Uma fazenda foi mul-
tada em R$906 mil por 
maus-tratos a animais em 
Cunha. 
O flagrante aconteceu na 
tarde desta última quarta-
-feira (2), no bairro Santa 

Volkswagen fecha acordo para ter 
mais mulheres em cargos de 

liderança e reduzir emissões de CO2
mento cada vez mais sus-
tentável”, explicou Ciro 
Possobom, COO (Chief 
Operating Officer) da 
Volkswagen do Brasil e 
vice-presidente de Finan-
ças e Estratégias de TI 
da Volkswagen Região 
América do Sul. No Bra-
desco, a operação está in-
serida na meta anunciada 
pelo banco, em junho do 
ano passado, de direcio-
nar R$ 250 bilhões a se-
tores e ativos de impacto 
socioambiental positivo 
por meio dos seus negó-
cios até 2025. 
A meta considera a con-
cessão de crédito para 
atividades classificadas 
como de contribuição 
positiva, produtos e ser-
viços financeiros com 
foco socioambiental para 
pessoas físicas e jurídi-
cas, além de assessoria 
na estruturação de solu-
ções de crédito e dívida 
atreladas a critérios am-
bientais, sociais e de go-
vernança.
Até 2024, a VW tem 
como meta passar de 
14% para 26% de mulhe-
res em cargos executivos 
e também aumentar de 
9% para 25% o número 
de gerentes e gerentes-
-executivas do sexo fe-
minino. 
No mesmo período, a 
empresa se comprome-
te a transferir 12% de 
suas emissões de CO2 de 
origem fóssil para bio-
gênica em seu processo 
produtivo e aumentar a 
participação do biome-
tano para 20% no total 
de gás consumido nas 
fábricas, em processos 

como o de Pintura das 
carrocerias, entre outros. 
Neutralidade até 2050 O 
acordo com o Bradeco 
é mais uma ação que se 
soma às várias iniciativas 
que a Volkswagen vem 
realizando no Brasil ali-
nhadas à meta global da 
marca de tornar o seu ne-
gócio neutro em carbo-
no em todo o mundo até 
2050. Em setembro de 
2021, a Volkswagen do 
Brasil assinou uma carta 
de intenção com a Uni-
versidade Estadual de 
Campinas - Unicamp, na 
qual prevê o apoio a duas 
pesquisas relacionadas 
ao desenvolvimento de 
processos, sistemas e/ou 
dispositivos para a habi-
litação do uso do etanol 
em sistemas de propul-
são veicular elétrica e/ou 
híbrida. 
Os estudos englobam o 
reformador de etanol e 
a célula de combustível 
a etanol. Em novembro 
último, a Volkswagen do 
Brasil, a Raízen e a Shell 
anunciam uma parceria 
para valorizar o impacto 
do uso de energia reno-
vável para descarboniza-
ção do setor automotivo. 
O acordo contempla uma 
série de iniciativas, esti-
mulando principalmente 
o uso do etanol, aliado à 
estratégia complementar 
entre carros elétricos, hí-
bridos e flex, a instalação 
de postos de recarga para 
os carros elétricos da 
marca, e o fornecimen-
to de energia renovável 
para as fábricas e rede 
de concessionários da 
Volkswagen no Brasil.

Ainda nesta última quar-
ta-feira (2), a Volkswa-
gen do Brasil se tornou 
a primeira fabricante de 
veículos do Brasil a fe-
char um acordo para cap-
tação de uma dívida 
bancária, por meio da 
modalidade de Notas de 
Crédito à Exportação 
(NCE), com compro-
missos ESG (Ambiental, 
Social e Governança), 
chamada Sustainable-
-Linked Loan (título de 
dívida sustentável).
A operação, realizada 
com o Bradesco, foi fe-
chada no valor de R$ 500 
milhões, com prazo de 
três anos, e está atrelada 
a compromissos claros 
da montadora de aumen-
tar a participação de mu-
lheres na liderança e a 
redução nas emissões de 
CO2 de origem fóssil em 
suas operações. Com o 
acordo, a Volkswagen se 
compromete, no período 
de três anos, com meta 
de mais mulheres na lide-
rança e redução de emis-
sões de CO2 de origem 
fóssil em suas fábricas. 
“Global e localmente, a 
VW tem atuado forte-
mente na estratégia Way 
to Zero, de descarboniza-
ção de suas operações em 
todo o mundo até 2050, 
assim como no aumento 
da diversidade de seus 
colaboradores, em todos 
os níveis hierárquicos. 
Com a emissão dessa 
dívida, nos comprome-
temos publicamente a 
cumprir com metas desa-
fiadoras e que vão acele-
rar a nossa transformação 
rumo a um desenvolvi-

Veículo roubado em Pinda é 
apreendido pela PRF em 

Aparecida
varam indícios de adul-
teração nos sinais de 
identificação, como nú-
mero do chassi e número 
de motor. 
Ao verificarem, foi con-
cluído que o veículo se 
tratava de um outro da 
mesma marca e modelo, 

com queixa de furto no 
município de Pindamo-
nhangaba.
Diante dos fatos, o veícu-
lo e o condutor foram en-
caminhados à Delegacia 
de Polícia Civil de Apa-
recida para as devidas 
providências.

Na última terça-feira 
(01), a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apreendeu 
um veículo clonado pela 
BR 488, em Aparecida.
Durante abordagem na 
Rua Vicente Pazin para 
uma fiscalização de ro-
tina, os policiais obser-

Prefeitura de Ilhabela realiza mais uma 
ação para reorganização dos espaços 

públicos

remoção de três veículos 
encontrados em estado 
de abandono. Foi feita a 
apreensão em conformi-
dade com a legislação 
vigente, de acordo com 
a Lei 1331/2018, sendo 
levados os veículos ao 
Pátio Municipal.
Os veículos estarão à dis-
posição dos responsáveis 
para retirada no prazo 
de 60 dias. Para isso, o 
proprietário precisa for-
malizar na Prefeitura a 

abertura de processo ad-
ministrativo de devolu-
ção de material apreen-
dido, comprovando ser o 
proprietário do veículo.
A ação do Departamento 
de Fiscalização tem como 
base a lei 529/2007, que 
institui o Código de Pos-
turas da cidade. A ação 
prosseguirá nos demais 
espaços públicos como 
praças, praias, ruas e 
logradouros durante as 
próximas semanas.

Nesta quinta-feira (3/2), 
a Prefeitura de Ilhabela 
realizou mais uma ação 
no intuito de reorgani-
zar os espaços públicos 
como praças, praias, ruas 
e logradouros. Desta vez, 
a ação foi a remoção de 
três veículos abandona-
dos. O Departamento 
de Fiscalização da Pre-
feitura de Ilhabela, com 
apoio da Polícia Militar 
– por meio da Operação 
Delegada – realizou a 
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Teatro Metrópole de 
Taubaté Retoma 

Apresentações Em 
Fevereiro

17h30 e às 20h
JHEY NO PAÍS DAS 
MARAVILHAS (espe-
táculo de dança)
Elenco: Jeff Street 
Dance Company
Ingressos: R$25,00 
(preço único)
Vendas: Academia Jeff 
Street Dance (Travessa 
Vera Cruz, nº 46, Cen-
tro, Taubaté)
Telefone: (12) 99100-
8245, Adriano (Jeff)
Classificação indicati-
va: livre
O Teatro Metrópole 
possui capacidade má-
xima de 565 lugares 
(em caso de não res-
trição ao publico). A 
divulgação do espetá-
culo, vendas e distri-
buição dos ingressos 
são de responsabilida-
de da autorizada.
Tem direto a meia en-
trada as crianças 02 a 
12 anos, estudantes, 
maiores de 60 anos, 
professores e porta-
dores de deficiência. 
Crianças abaixo de 
02 anos não pagam 
ingresso. No dia do 
evento é obrigatória a 

apresentação do docu-
mento com foto e data 
de validade vigente, 
que comprove o direito 
a meia entrada.
É obrigatório apresen-
tar carteirinha de vaci-
nação contra Covid-19 
em dia, ou pelo apli-
cativo Conecte SUS, 
e utilizar a máscara de 
proteção durante toda 
permanência no Tea-
tro. Não é permitida a 
entrada após o início 
do espetáculo e o valor 
do ingresso não é resti-
tuído. Também é não é 
permitido comer e be-
ber nas dependências 
do teatro.
A recomendação etária 
dos espetáculos deve 
ser respeitada. Meno-
res abaixo da recomen-
dação, só podem entrar 
acompanhados dos 
pais ou responsáveis.
O Teatro Metrópole 
fica na Rua Duque de 
Caxias, 312, Centro de 
Taubaté. Para mais in-
formações, o telefone 
é (12) 3624-8695 e o 
e-mail teatrometropo-
le@taubate.sp.gov.br

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Se-
cretaria 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 atra-
ções:
– 04/02 (sexta), às 
20h30
STAND UP “NÓI 
QUE É POBRE” (co-
média)
Elenco: Cléber Rosa
Ingressos: R$ 60,00 
(inteira), R$ 30,00 
(meia) e R$ 50,00 (an-
tecipada pelo site)
Vendas: pelo site ht-
tps://megabilheteria.
com/ e Outlet Cosmé-
ticos (na Rua Emílio 
Winther, n° 1268, In-
dependência, Taubaté)
Telefones: (12) 
991745767 ou (12) 
98112-8282 Rafaela/ 
Benedito
Classificação indicati-
va: livre
– 26/02 (sábado), às 

Aulas presenciais retornam 
segunda-feira na rede municipal de

Taubaté

vos de aprendizagem 
e planejar as primeiras 
ações pedagógicas para 
o retorno das aulas.
Os professores partici-
param de uma live com 
a formadora Carolina 
Campos, fundadora e 
diretora executiva do 
Instituto Vozes da Edu-
cação, que abordou as 
estratégias para a re-
composição das apren-
dizagens em contexto 
de crise, tema esse que 
norteará as ações peda-
gógicas da Secretaria 
de Educação para re-
cuperar as defasagens 
de aprendizagens dos 
alunos em virtude do 
isolamento social.
Durante os dias do pla-
nejamento pedagógico, 
a equipe gestora junto 
com os demais profis-
sionais estarão organi-
zando as unidades de 

ensino para o retorno 
presencial dos alunos, 
para alinhar acerca 
das orientações dos ór-
gãos de saúde pública, 
preservando, assim, 
alunos, profissionais 
e famílias envolvidas 
nesse processo. Os pais 
e responsáveis que ain-
da tenham dúvidas so-
bre matrículas e trans-
ferências para escolas 
municipais devem en-
trar em contato direto 
com a Secretaria de 
Educação, pelo e-mail: 
solicitacao.matricula@
educacaotaubate.sp.
gpv.br. Já para trans-
ferências entre escolas 
municipais, os pais 
devem procurar dire-
tamente a escola onde 
os filhos estão matri-
culados, para solicitar 
transferência para ou-
tra unidade.

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secre-
taria de Educação de 
Taubaté, informa que 
as aulas na rede muni-
cipal de ensino come-
çam 100% presencial-
mente no próximo dia 
07. Os quase 42 mil 
alunos alunos da rede 
devem estar atentos ao 
início do ano letivo.
A Secretaria de Edu-
cação de Taubaté está 
realizando o planeja-
mento pedagógico, de 
forma presencial, até 
o dia 04 de fevereiro. 
O Planejamento Pe-
dagógico de 2022 tem 
como principal objeti-
vo acolher professores 
e demais profissionais 
da educação, reconhe-
cer as necessidades da 
unidade escolar para, 
a partir delas, estabe-
lecer metas e objeti-


