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Festival Gastronômico de
Inverno do Piracuama e Ribeirão
Grande começou nesta
sexta-feira 03 e continua até 31
de Julho em
Pinda

O II Festival Gastronômico de Inverno do Piracuama e Ribeirão Grande
começou nesta sexta-feira (3), para aquecer a estação mais fria do ano. O
primeiro dia do evento
será no Mangueirão do
Zé Bé, a partir das 19
horas, com muita música e o prato principal da
noite: bolinho caipira. O
local está com decoração
especial e comidas típicas, e promete agradar
especialmente quem já
estava com saudades de
uma boa festa junina.
No sábado (4), das 12h
às 18h, e domingo (5),
das 8h às 18h, o festival
continua no Restaurante e Pizzaria Colmeia e
seu tradicional Arraiá do
Colmeia, com atrações
juninas como música e
comidas típicas, tendo
seu prato principal o bolinho de mandioca com
pernil.
A iniciativa do Festival
Gastronômico de Inverno é uma parceria entre
os restaurantes das regiões do Piracuama e do
Ribeirão Grande com a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Cultura e

Turismo “Novo Turismo”, apoio do Fundo
Social de Solidariedade,
Departamento de Comunicação da Prefeitura e
Comtur – Conselho Municipal de Turismo.
O Festival Gastronômico de Inverno inova com
uma programação em todos os finais de semana de
junho e julho, com ações
nos restaurantes participantes. Além de atrações
musicais, feiras e exposições, o foco gastronômico contará com pratos especialmente elaborados
pelos restaurantes e que
serão o carro-chefe de
cada estabelecimento.A
iniciativa tem o apoio da
Prefeitura pois, segundo
o ponto de vista da Secretaria de Cultura e Turismo, retornando agora
com os eventos na cidade após o período mais
crítico da pandemia, iniciativas como essas são
muito bem-vindas para
o fomento do turismo na
cidade. “Esse formato de
festival tem como objetivo dar visibilidade aos
estabelecimentos, dando opções aos turistas e
moradores de retornarem
em outras ocasiões. Ten-

do em vista um cardápio
diversificado, indicamos
que todos os estabelecimentos sejam visitados
para que todos os pratos
possam ser provados pelos visitantes, pois está
difícil escolher o melhor”, indicou o secretário adjunto de Cultura e
Turismo, Ricardo Flores.
“É preciso voltar os
olhos para as belezas da
região rural de Pindamonhangaba, em especial
os bairros do Ribeirão
Grande e Piracuama,
com suas opções em gastronomia e lazer. O Festival certamente será uma
ótima oportunidade para
os moradores de Pinda
explorarem esse lado do
município e também uma
atração para os visitantes
da cidade e região”, analisou representante dos
bares e restaurantes junto
ao Comtur, Kelly Faria.
O II Festival Gastronômico de Inverno de Pindamonhangaba – Piracuama e Ribeirão Grande
– será realizado de 3 de
junho a 31 de julho. Mais
informações estão no site
oficial da Prefeitura, o
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Taubaté recebe visita do
governador do
estado Rodrigo Garcia
dia 06/06
“MUTIRÃO DO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO”
O Governador do Estado
de São Paulo, Rodrigo
Garcia, visitará Taubaté
na próxima segunda-feira (06), para participar do
evento “Mutirão do Emprego e Empreendedorismo”. O evento celebra
os programas oferecidos
pelo estado para o município, como a “Carreta de
Mamografia Mulheres de
Peito”, Bolsa Trabalho,
PAT, Poupatempo, Balcão Sebrae e Prodesp. O
evento é aberto ao público interessado e acontecerá na Avenida do Povo,
localizada na Av. Professsor Walter Taumaturgo,
101 – Jardim das Nações,
das 14h às 18h, e contará
com atendimento do serviços do:
→ Balcão de Empregos
e PAT;
→ Balcão Sebrae, Prodesp;
→ Centro Paula Souza;
→ Poupatempo (Totem
para desbloqueio de cartões do programa bolsa
trabalho);
→ Carreta de mamografia.
BOLSA TRABALHO

Durante o evento, os
interessados podem se
inscrever no programa
Bolsa Trabalho, que está
com inscrições abertas
até o dia 17 de Junho
para o preenchimento
de 400 vagas. Os interessados devem ter em
mãos RG, CPF, (NIS/
PIS/NIT), carteira de
trabalho, comprovante
de endereço, número de
telefone para contato e
e-mail.
Com duração de cinco
meses, os contemplados
pelo Programa receberão
um auxílio de R$ 540 reais, além de curso de qualificação virtual, seguro
de acidentes e atividades
de trabalho em setores
públicos por quatro horas diárias, cinco dias por
semana. Os cursos serão
ofertados pelo Governo
do Estados e serão ministrados virtualmente.
Para participar deste Programa é necessário ser
maior de 18 anos, estar
desempregado,
residir
em Taubaté há pelo menos 2 anos, ter renda familiar menor que meio
salário-mínimo e não
receber benefícios como,
por exemplo, o seguro-
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-desemprego.
Para mais informações
é necessário acessar: https://www.bolsadopovo.
sp.gov.br/BolsaTrabalho.
CARRETA DA MAMOGRAFIA “MULHERES
DE PEITO”
A carreta ficará estacionada na Avenida do Povo
para atendimento de 31
de maio a 10 de junho.
O público-alvo da ação
são 500 mulheres a partir
dos 35 anos de idade. Por
dia serão distribuídas 50
senhas, a partir das 08h,
para a realização de exames nos períodos manhã
e tarde. Após a mamografia, as mulheres sairão
com a imagem em mãos
e receberão uma senha
para a impressão do laudo.
Não há necessidade de
apresentação de pedido
médico para a realização
do exame para a faixa
etária de 50 a 69 anos
apenas.
O objetivo é ampliar o
acesso e incentivar as
mulheres a realizarem
exames de mamografia
pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e possibilitar um diagnóstico precoce da doença.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 91, Termo nº 7651
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO FORTES DE OLIVEIRA e CÍCERA MARIA 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 Campo Maior-PI, nascido no dia 22 de maio de 1963, de
estado civil divorciado, de profissão pintor, residente e domiciliado na Avenida B, nº 297, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de BERNARDO FORTES DE OLIVEIRA, falecido em Campo Maior/
PI e de ELIZA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, falecida em Campo Maior/PI. A habilitante
é natural de Lagoa dos Gatos-PE, nascida no dia 16 de dezembro de 1965, de estado civil divorciada,
de profissão cuidadora, residente e domiciliada na Avenida B, nº 297, Jardim Maracaibo, Tremembé/
SP, filha de JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO, de 79 anos, nascido na data de 06 de abril de 1943,
residente e domiciliado em Tremembé/SP e de ALBERTINA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 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.
Livro D-26, FLS. nº 92, Termo nº 7652
Faço saber que pretendem se casar FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES e MARINEIDE DOS
SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do
Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido a 24 de julho de 1959,
de estado civil divorciado de Maria Alzira da Silva, de profissão mecânico automotivo, residente e
domiciliado na Rua Setenta e Três, nº 254, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de PEDRO TIAGO
GONÇALVES, de 85 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 23 de julho de 1936,
residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP e de MARIA JOSÉ DO CARMO GONÇALVES, de
81 anos, natural de Liberdade/MG, nascida na data de 25 de julho de 1940, residente e domiciliada em
Paraty/RJ. A habilitante é natural de Aracaju-SE, nascida no dia 05 de março de 1971, de estado civil
divorciada, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Seis, nº 20, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha de MARILZA TELES DOS SANTOS, de 67 anos, natural de Aracaju/SE, nascida na data
de 13 de abril de 1955, residente e domiciliada em Nossa Senhora do Socorro/SE. 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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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 – No dia 03 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 os itens do Pregão Eletrônico Nº 017/2022, referente
ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Lubrificantes Automotivos, às empresas: NIAGRO LUBRIFICANTES E PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA, com valor total de R$ 392.955,16; ROGAMA DISTRIBUIDORA
E SERVIÇOS EIRELI, com valor total de R$ 44.720,00; J.MARANGONI COMERCIAL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP, com valor total de R$ 40.247,50. Ficam as
empresas convocadas a assinarem a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis
a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 – No dia 03 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 os itens do Pregão Eletrônico Nº 021/2022, referente
ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada
de Material de Limpeza, às empresas: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, com valor total de R$ 173.882,83; JCB MATERIAIS LTDA ME, com valor total de R$
74.849,70; PLINIO HALBEN CORREA EPP, com valor total de R$ 151.908,95; NOEMIA
SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME, com valor total de R$ 13.163,00; G99 COMERCIAL
ATACADO E VAREJO EIRELI, com valor total de R$ 121.954,45; ZOOM COMERCIAL
EIRELI, com valor total de R$ 11.819,50; BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, com valor total de R$ 23.373,10; FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, com valor
total de R$ 61.821,45. Ficam as empresas convocadas a assinarem a Ata de Registro de
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços Nº 002/2022 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BAIRRO
MIGUEL VIEIRA - FASE 01 À 05, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na data de 03/06/2022 no Departamento de Licitações
da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão nomeada através Portaria Nº 190/2021,
para julgamento dos preços apresentados. Após aberto o envelope chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com valor total de R$ 2.293.492,90; 2º COLOCADO:
EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, com valor total
de R$ 2.294.489,82. Fica aberto o prazo recursal. Bruno C. F. Abreu – Presidente da
Comissão de Licitações.
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EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 10/2022.

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal de Administração torna público que, no
período das 09:00 (nove horas)do dia 06/06/2022 às 16:00 (dezesseis horas ) do dia 10/06/2022, estarão
abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Motorista e Tratorista por prazo determinado
para suprir as demandas das Unidades da Prefeitura- Motorista Carga Horária 40hs Semanais –
Remuneração – R$1.560,56 (Salário Base) e Tratorista Carga Horaria 40 Hs Semanais – Remuneração – R$
1.553,24 (Salário Base) .O edital, na íntegra, estará disponível no site: ww.redencaodaserra.sp.gov.br e na
sede da prefeitura. Os contatos poderão ser feitos por meio do telefone: (12) 3676-1600.

Jucimar Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

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

EDITAL - PROC. SELETIVO SIMPLIFICADO N° 005/2022. A Prefeita Municipal de São
Luiz do Paraitinga, nos termos da legislação vigente, no uso de suas atribuições, torna
pública a abertura de inscrições do Processo Seletivo para a área do Esporte, Educação, com
fim específico de atender a demanda do Programa Atleta do Futuro, em caráter temporário e
excepcional, visando selecionar os candidatos para o preenchimento de funções temporárias
para o cargo de Educador Físico, contemplando licenciatura e/ou bacharelado. As inscrições
estarão disponíveis a partir das 09h do dia 06/06/2022. O Edital na íntegra está disponível no
site: https://saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/processo-seletivo-simplificado-n-0052022-educador-fisicoprograma-atleta-do-futuro. Ana Lúcia Bilard Sicherle - Prefeita Municipal.
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Caçapava realiza Semana do Meio Ambiente de 5 a 12 de junho

Entre os dias 5 e 12 de
junho, a Prefeitura de
Caçapava realiza a Semana do Meio Ambiente, comemorado no dia
5. A programação inclui
atividades variadas, espetáculos, apresentações
culturais, palestras, entre
outras ações:
5 DE JUNHO – DOMINGO
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 (Batalhão de Infantaria Leve)
10h – Oficina de brinquedos com materiais re-

cicláveis
11h – Plantio comunitário de árvores nativas da
Mata Atlântica
9h às 12h – Exposição
sobre coleta seletiva.
14h – Roda de Conversa:
Culturas Regenerativas,
com Michel Bottan e Gabriela Besser. O objetivo
é estimular a reflexão sobre a integração entre o
ser humano e a natureza.
16h – Espetáculo Pindorama: Apresentação de 5
coreografias do espetáculo “Pindorama”, um convite ao universo das artes
com cores, imagens, sons
e dança, entre os atos
de germinar e florescer,
com direção artística de

Denise Almeida e produção-executiva de Bruce
Willian.
7 A 10 DE JUNHO –
TERÇA A SEXTA-FEIRA
Visitas das escolas do
Ensino Fundamental I e
II ao Centro de Educação Ambiental do Parque
Ecológico da Moçota
para exposição monitorada dos trabalhos referentes ao tema, desenvolvido pelos próprios alunos
das unidades escolares.
A Exposição Monitorada
será acompanhada pelos
estagiários do Departamento de Meio Ambiente e por funcionários da
Secretaria Municipal de

Educação que atenderão
sessenta alunos de duas
escolas por período.
11 DE JUNHO – SÁBADO
9h às 16h – Exposição de
projetos e serviços realizados 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

combate à Dengue
14h – Oficina para confecção de abafadores
(combate aos incêndios)
15h – Contação de história do livro Sonhos
de Francisco: Contos
do Vale do Paraíba com
Marcelo Fernandes e Rafael Gonzá.
16h – Apresentação da
BAMAC (Banda Marcial
de Caçapava)
12 DE JUNHO – DOMINGO
9h às 11h – Esquete teatral “Cadê a mata que estava aqui?”, com Cia. Só
e Feliz quem tem Nariz.
11h – Toca do Saci no
Parque – Brincadeira e
diversão para a garota-
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da, com a condução da
dupla: Carajás, poeta caipira e contador de causos
e Mário Luz, criador “da
toca” e protetor do Saci e
dos seus amigos. O objetivo é levar para a reflexão para o parque sobre a
importância de preservar
e regenerar nossas matas,
história e cultura.
15h – Espetáculo teatral
Princesa Folha no Reino
Verdejante com apresentação da Associação Lua
Bailarina.
A Semana do Meio Ambiente é uma realização
da Prefeitura, por meio
da Secretaria de Educação, com apoio de parceiros e iniciativas privadas.

