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Ilhabela registra mais de
98% de ocupação no
Carnaval e comércio tem
movimento intenso
A Prefeitura de Ilhabela transferiu para maio
o Carnaval na cidade
com desfile de escolas de samba e blocos
carnavalescos. Porém,
o feriado prolongado
foi mantido e com isso
muitos turistas escolheram o arquipélago para
curtir as praias e belezas
naturais, uma vez que o
sol esteve presente todos os dias.
Segundo dados divulgados pela Associação
Comercial e Empresarial de Ilhabela, a taxa
de ocupação de hotéis
e pousadas da cidade
ultrapassou os 98%, superando as expectativas
mais otimistas do comércio local.
A movimentação no comércio também foi intensa e diversos setores
puderam comemorar,
como avaliou o presidente da Associação
Comercial e Empresarial de Ilhabela, Sidney
Covas.
“Esse Carnaval foi, sem
sombra de dúvidas, um
dos melhores dos últimos anos para todo o
setor comercial. Além

disso, tivemos um feriado extremamente tranquilo. Conversei com
vários comerciantes e
eles foram unânimes
nas afirmações. Tivemos elogios dos turistas
para o formato do Carnaval 2022”, disse Covas.
O Prefeito de Ilhabela,
Toninho Colucci, comemorou o movimento na
cidade e o ordenamento ao longo do feriado.
“Foi um Carnaval extremamente positivo para
o comércio local, neste
momento de retomada econômica. Mesmo
sem os eventos oficiais,
pudemos verificar um
movimento intenso, superando às expectativas.
Além disso, a fiscalização executada pela Prefeitura e pela Polícia
Militar foi importante
para garantir a ordem
pública”, destaca o prefeito.
Segurança
A segurança também foi
um ponto forte, graças
as ações de fiscalização
e também o policiamento por meio da Atividade Delegada.

“Montamos um esquema de fiscalização e
segurança bastante atuantes, graças a essa parceria entre Prefeitura de
Ilhabela e Polícia Militar. Foi o Carnaval mais
seguro dos últimos tempos”, destacou o secretário de Governo, Cezar
De Tullio.
Ao longo de todo o feriado, ações de orientação com a distribuição
de informativo sobre
as medidas necessárias
destinadas ao enfrentamento da Covid-19
foram feitas em comércios, praias e vias públicas.
Nos locais de maior circulação de pessoas no
período noturno, houve
abordagem para informar sobre a proibição
do uso de caixas de som
em vias públicas.
E nas praias, houve
fiscalização quanto ao
comércio
ambulante,
bem como apuração de
denúncias sobre atividades irregulares. No
total, foram oito autos
de notificações em atividades ambulantes e
comércio irregular.

Prefeitura apoia campanha de
arrecadação para cuidados dos
animais de petrópolis

A Prefeitura de Taubaté apoia a campanha
da Clínica Veterinária
Mialate, do bairro Gurilândia, que pede doações insumos de cuidados animais para os
bichinhos desalojados
na cidade de Petrópolis (RJ). A iniciativa
busca arrecadar ração
para cães e gatos, patê

(ração úmida), vermífugo, material para
curativos, sedativos e
outros insumos veterinários. A entrega na
cidade fluminense está
prevista para a próxima sexta-feira, dia 4
de março. Interessados
em colaborar podem
levar suas doações aos
seguintes pontos de ar-
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recadação: Mercatau
(Av. Maria Escolástica
de Jesus), Cozinha Piloto da Prefeitura (Rua
Pasqual Scalzoto Pastorelli, nº 50 no Jardim
das Nações) e Secretaria de Esportes, Lazer
e Qualidade de Vida
(Rua Edmundo Morewood, nº 331 na Vila
Edmundo).
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

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

Livro D-26, FLS. nº 52, Termo nº 7573
Faço saber que pretendem se casar DOUGLAS AUGUSTO SANTOS LORENZOTTI e FERNANDA MARIA PINTO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 28 de outubro de 1991, de estado
civil solteiro, de profissão técnico químico, residente e domiciliado na Rua Doutor Carlos Borges Âncora da
Luz, nº 465, Loteamento Jardim Santana, Tremembé/SP, ilho de NILTON LORENZOTTI, de 53 anos, natural
de Taubaté/SP, nascido na data de 19 de maio de 1968 e de MARIA NEIDE VIEIRA DOS SANTOS, de 49
anos, natural de Capelinha/MG, nascida na data de 01 de agosto de 1972, ambos residentes e domiciliados em
Tremembé/SP. A habilitante é natural de Campos do Jordão-SP, nascida no dia 26 de julho de 1991, de estado
civil solteira, de profissão assistente de marketing, residente e domiciliada na Rua Doutor Carlos Borges Âncora da Luz, nº 465, Loteamento Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de JOSÉ ANTONIO PINTO NETO, de
70 anos, natural de Piranguçu/MG, nascido na data de 23 de abril de 1951 e de MARIA JOSE DE FATIMA
PINTO, de 66 anos, natural de Piranguçu/MG, nascida na data de 19 de dezembro de 1955, ambos residentes e
domiciliados em Campos do Jordão/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.

Livro D-26, FLS. nº 53, Termo nº 7575
Faço saber que pretendem se casar EDUARDO AUGUSTO DAS CHAGAS e TATIANE GREGORIO DA
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 Tremembé-SP, nascido no dia 07 de outubro de 1986, de estado
civil solteiro, de profissão ajudante geral, residente e domiciliado na Rua Olavo Siqueira, nº 110, Loteamento
Comercial e Residencial Hataville, Tremembé/SP, filho de CLAUDINEI JOSÉ DAS CHAGAS, de 57 anos,
natural de Tremembé/SP, nascido na data de 28 de dezembro de 1964 e de LUCIA HELENA EVANGELISTA
DA FONSECA CHAGAS, de 54 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 08 de maio de 1967, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 26 de
junho de 1986, de estado civil divorciada, de profissão diarista, residente e domiciliada na Rua Olavo Siqueira,
nº 110, Loteamento Comercial e Residencial Hataville, Tremembé/SP, filha de GERALDO RODRIGUES
DA SILVA, falecido em Taubaté/SP e de DELZA DAVID DA SILVA, falecida 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.

Livro D-26, FLS. nº 53, Termo nº 7574
Faço saber que pretendem se casar GEORGES FIGUEIREDO VARGAS CAMPOS e VIVIANE SANTOS
DE MARES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 19 de abril de 1989, de estado civil
solteiro, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Avenida Doutor Hipólito José Ribeiro, nº 123,
Jardim Santana, Tremembé/Sp, filho de GEORGES JOSÉ DE CAMPOS JUNIOR, natural de Tremembé/SP,
residente e domiciliado em São José dos Campos/SP e de CLAUDIA MARIA DE SOUZA FIGUEIREDO
DE CAMPOS, natural de Cordeiro/RJ, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de
Taubaté-SP, nascida no dia 16 de setembro de 1980, de estado civil solteira, de profissão diarista, residente
e domiciliada na Avenida Doutor Hipólito José Ribeiro, nº 123, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de EUGENIO JORGE DE MARES, falecido em Taubaté/SP e de PEDRINA SANTOS DE MARES, falecida em
Taubaté/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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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - PROC. ADM. Nº 071/2022 - OBJETO: O
objeto da presente Chamada Pública é a CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE
PROJETOS, PROGRAMAS E OFICINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE POTIM/
SP, conforme condições descritas na Chamada Pública, no Termo de Referência e demais anexos que integram a presente. DATA DE INSCRIÇÃO: de 03/03
a 07/03/2022 - Horário: 13h00min às 16h00min no Fundo Social de Potim/SP
– Rua José Camilo de Abreu, Nº 44, Bairro Centro, Potim/SP; DATA DE REALIZAÇÃO: 08/03/2022 com agendamento prévio com o candidato. A Chamada
Pública na integra poderá ser consultada no endereço acima citado ou retirada
GRATUITAMENTE no site da Prefeitura Municipal de Potim: www.potim.sp.gov.
br.

Termo de Retificação de Publicação de Data de Sessão – Concorrência Nº
001/2019 - Objeto: Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de
Água Potável e Esgotamento Sanitário no Município de Potim/SP, Conforme as
Especificações Constantes do Edital e seus Anexos - Na publicação à página nº
1031 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 26/02/2022, com referência a data de abertura da Sessão de Habilitação do processo licitatório acima,
onde se lê: 03/02/2022; leia-se: 03/03/2022. Publique-se. Potim, 02 de março
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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MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022
ANA SILVIA DE CARVALHO FERREIRA, Presidente da Comissão
A Prefeita Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1.828, de
19 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições, HOMOLOGO o Processo Seletivo para a área
da Saúde, com fim específico de atender as demandas da Secretaria, em caráter de substituição,

Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, constituída por meio da Portaria nº
11/2022, TORNA PÚBLICO a Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022 para a área da Saúde.

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.

Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, 28 de fevereiro de 2022.

Classificação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Classificação
1º

Ana Lúcia Bilard Sicherle
Prefeita Municipal

Inscrição nº
1
6
16
15
22
3
12
10
9
2

Auxiliar de Enfermagem do E.S.F.
Nome do Candidato
Eloide Silva Veloso Correa
Luciana de Oliveira Campos
Ana Kellen Alves de Campos Veronico
Monike Adrieli Antunes da Costa
Renan Flavio Menecucci
Daniele Aparecida Rodrigues de Jesus
Tainá Aparecida de Paula de Oliveira
Luciana Domingos Ferreira
Luciana do Carmo das Chagas
Silvana Pereira Coelho

Pontuação
24
21
19
18
17
17
16
16
16
13

20

Médico Generalista do E.S.F.
Nome do Candidato
Vanessa de Fatima Silva de Lira Reis

Pontuação
23

São Luiz do Paraitinga, 28 de fevereiro de 2022.

ANA SILVIA DE CARVALHO FERREIRA
Presidente da Comissão Organizadora do
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna
pública a Dispensa de Licitação Nº 038/2022 para Aquisição de Baú de Alumínio para o Veículo Hyundai HR 2.5 Ano 2021/2022 pelo valor total de R$
R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais) a empresa METALURGICA
EDARP LTDA, CNPJ: 55.157.440/0001-49, nos termos do Artigo 24, Inciso II,
da Lei Nº 8.666/93. Potim, 03 de março de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira
- Prefeita Municipal.

Certifico 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 28 de fevereiro de 2022.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna
pública a Dispensa de Licitação Nº 053/2022 para Prestação de Serviço de
Divulgação de Anúncios com Carro de Som pelo valor total de R$ 17.400,00
(dezessete mil e quatrocentos reais) a empresa LUIS CLAUDIO JANUARIO
18390283867, CNPJ: 26.962.661/0001-91, nos termos do Artigo 24, Inciso II,
da Lei Nº 8.666/93. Potim, 03 de março de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira
- Prefeita Municipal.
www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com
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Museu de Taubaté recebe itens
cedidos pela família de
Monteiro Lobato

Representantes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Taubaté
estiveram na cidade paulista de Americana, na
última quarta-feira (23)
e foram recebidos pela
família de Monteiro Lobato. Na ocasião, a neta
Joyce Campos Kornbluh
e a bisneta do escritor,
Cleo Monteiro Lobato
apresentaram materiais
de uso pessoal, móveis
e outros utensílios que

serão cedidos para uma
exposição temporária no
Museu Histórico Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato. As peças
selecionadas pelas anfitriãs, serão cedidas em
forma de empréstimo,
podendo posteriormente serem doadas para
composição
definitiva
do acervo. Os objetos
compreendem pinturas
originais e duas poltronas que compuseram o

cenário da visita de Dom
Pedro, em sua passagem
por Taubaté. Além dos
certificados de nobreza concedidos por Dom
Pedro II ao Visconde de
Tremembé, travessas utilizadas por D. Purezinha
- esposa do autor, esculturas que pertenciam ao
escritor e outros móveis
que decoravam a Chácara, local em que hoje se
situa o museu, no Sítio
do Picapau Amarelo.
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Prestação de contas:
31,92% do orçamento
municipal foi
investido em saúde
em 2021

Galpão pega fogo em
Jambeiro

Um galpão localizado
no parque industrial de
Jambeiro pegou fogo na
madrugada deste sábado
(26), por volta das 4h50.
O local fica no Km 22 da
Rodovia dos Tamoios,
entre os municípios de
Jambeiro e Paraibuna. O
Corpo de Bombeiros foi
acionado para combater
o incêndio que já havia
atingido grande parte da
área. O local estava ocupado com diversos materiais processados para

a reciclagem que são de
rápida propagação para
as chamas, como solventes, plástico, borracha e
em sua maioria carpetes (material de forro de
carro). Neste momento,
o incêndio encontra-se controlado na parte
de trás do galpão, onde
existe uma frente dos
bombeiros atuando no
resfriamento. Já na parte
frontal, outra frente está
fazendo a proteção para
que o fogo não se alastre,

visto que ainda há bastante material que não foi
atingido pelas chamas. A
estrutura do teto e das paredes já estão em colapso
e comprometidas. A área
total da empresa é de
1.934,16 m² e, até agora,
o fogo atingiu cerca de
1.200 m² que correspondem à área de produção.
O espaço administrativo está preservado e em
média 60m³ de água já
foram utilizados no controle do incêndio.

A Secretaria Municipal
de Saúde realizou na noite da última sexta-feira
(25), no prédio da Câmara, a audiência pública
de prestação de contas
referentes ao terceiro
quadrimestre de 2021,
conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Todas as verbas e despesas
foram detalhadas para a
apreciação da sociedade.
De acordo com a apresentação, a Constituição
determina que o mínimo
a ser aplicado em saúde é
15% do orçamento anual,
no entanto, foram investidos 31,92% do último
orçamento
municipal,
mais que o dobro do valor exigido.
A secretária de Saúde,
Sheila Barbosa, lembrou
que a prestação de contas já foi apresentada no
último dia 22 para os
integrantes do Comus –
Conselho Municipal de

Saúde. “Nossas contas
foram previamente apreciadas pelo Comus, que
possui funções fiscalizatórias e deliberativas
também. Todos os gastos
foram justificados e aprovados”, ressaltou a secretária. De 1º de setembro a
31 de dezembro de 2021,
foram aplicados R$
77.334.445,67 em saúde,
sendo R$ 40.794.372,28
de recursos próprios; R$
18.201.192,55 de transferência da União; e R$
18.338.890,84 de transferência do Estado. No
total, R$ 260.868.868,99
foram investidos em saúde durante os doze meses
do ano passado.
A prestação de contas da
saúde inclui as seguintes
áreas:
• Administrativo – orçamentário,
recursos
humanos, ouvidoria, regulação, tecnologia da
informação, transportes,
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assistência farmacêutica
e manutenção;
• Atenção Básica – 30
Postos de Atendimento
em Saúde, com 27 equipes de Estratégia Saúde
da Família (ESF), 2 Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (Nasf) e 8
equipes de Saúde Bucal
(ESB);
• Urgência e Emergência
– Samu, Prontos Atendimentos da Maranduba
e Ipiranguinha e Santa
Casa de Ubatuba;
• Serviços de Média
Complexidade – Unidade
de Reabilitação (Unir),
Centro de Especialidades
Médicas (CEM), Centro
Odontológico,
Centro
de Atenção Psicossocial
(Caps) e Centro de Referência para Álcool e Outras Drogas (Cread);
• Vigilância em Saúde
– Vigilância Sanitária,
Ambiental e Epidemiológica.

