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Tremembé promove aulão de
ritmos especial em
homenagem ao dia das mães

SÁBADO 07 DE MAIO
09h00
PRAÇA
GERALDO
COSTA (PRAÇA DA
ESTAÇÃO)
A Secretaria de Esportes
de Tremembé tem um
convite super especial
pra você. Neste sábado,
dia 07 de maio, às 9h00
vai rolar um SUPER
AULÃO DE RITMOS
ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA

DAS MÃES na Praça da
Estação. O comando de
toda a animação e coreografias fica por conta
da professora @nicolelazarini_. Além de muita dança e diversão será
realizado o sorteio de
diversos brindes doados
por: @brilhoamaissemijoias_, @pier8restaurante, @jaqueline_artesanatos, @bar.mercearia.
padre.eterno,
@_cas-

siacristinasobrancelhas,
@barbearia9.34,
@
hamburgueriadovale,
@padariapqdasfontes,
@viarthsemijoias,
@
ketlyn.unhas, @aarmazem_modas,
@jonas_
brother_hamburgueria,
@amandacardosohair, @
flaviacosta.esteticaebeleza, @adegadopakoti, @
lucimaracardosorosa.
Traga a mamãe e vem
dançar com a gente!

DANIEL

D.

RIBEIRO.

DISTRIBUIÇÃO

DIRIGIDA R$

1,00

CCI Vila Marly
realiza atividades
em comemoração
ao dia das mães

A Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
e Inclusão Social e do
Centro de Convivência
do Idoso (CCI) Vila Marly, vai realizar na próxima sexta-feira, dia 6 de

maio, diversas atividades
em comemoração ao Dia
das Mães. As ações serão
realizadas no CCI Vila
Marly para os idosos que
participam dos grupos
de convivência.A comemoração vai acontecer
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no período da tarde, a
partir das 13h, e entre as
atividades desenvolvidas
estão a apresentação de
um quarteto musical da
Secretaria de Cultura, de
sessões de massagem e
também dança.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 77, Termo nº 7623
Faço saber que pretendem se casar NILSON RICARDO DE PAULA CARVALHO e NICOLE
GABRIELE FRANÇA, 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 23
de julho de 1992, de estado civil solteiro, de profissão engenheiro civil, residente e domiciliado na
Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 140, Una, Tremembé/SP, filho de NILSON DE CARVALHO, de 62 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 02 de maio de 1960 e de SONIA DE
PAULA SANTOS, de 55 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 14 de outubro de 1966,
ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no
dia 22 de abril de 1992, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na
Rua Nelson Meireles, nº 171, Parque Ipanema, Taubaté/SP, filha de MARIO GABRIEL FRANÇA, falecido em Pindamonhangaba/SP, na data de 03 de junho de 2020 e de CLEUSA MARTINS
FRANÇA, de 54 anos, natural de Guarulhos/SP, nascida na data de 16 de maio de 1967, residente
e domiciliada 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.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso e Contrarrazão - Processo Administrativo Nº 011/2022 – Tomada de Preços Nº 001/2022 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA PREDIAL
PARA ABRIGAR SAMU, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
DO EDITAL E SEUS ANEXOS. De acordo com despacho da Sra. Prefeita Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, fica determinado o INDEFERIMENTO
do recurso interposto pela sociedade empresária CONSTRUTORA P. R. PASIN
LTDA, e, via de consequência, manter sua inabilitação. Fica designado o dia
06/05/2022 às 14h00min para abertura da Proposta Comercial da empresa habilitada. Potim, 04 de maio de 2022. Bruno Camilo França de Abreu – Presidente
da Comissão de Licitação e Avaliação.

Quintas de Histórias acontece na
Biblioteca Araretama
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Nesta quinta-feira (5),
é a vez da Biblioteca
Araretama receber a
Quintas de Histórias.
A contação de história
começa às 15 horas, e
quem conduzirá o encontro será a contadora de história, Beatriz
Araujo, com Chapeuzinho Amarelo, de Chico
Buarque.
Na narrativa, Beatriz
traz a história de uma
menina muito medrosa,
amarelada de medo, tinha medo de tudo! Não
comia, não brincava,
não fazia nada por conta do medo de que algo

acontecesse, mas seu
medo mais medonho
é do Lobo. Porém, ao
encontrá-lo, ela se descobre mais corajosa do
que pensava, e vê que
o lobo não parece assim
tão assustador. Nesta
semana, a contação de
história recebe os alunos da Escola Estadual Dr. Demétrio Ivahy
Badaró, acompanhados
pelo professor de geografia, Felipe Martins
Baginski.
“Acredito ser muito importante a participação
dos alunos neste tipo de
ação cultural, visto que

além de complementar
e enriquecer o processo
de
ensino-aprendizagem desenvolvido nas
escolas, ações como
esta também possibilitam e os incentivam os
alunos a terem maior
contato com atividades
de cultura”.
O projeto Quintas de
Histórias leva contações
de histórias às bibliotecas públicas municipais
de Pindamonhangaba,
sempre às quintas-feiras. Os encontros acontecem quinzenalmente,
em uma biblioteca por
vez.

A passarela que liga o
bairro Castolira à Vila
São Paulo foi recentemente revitalizada e ganhou um novo visual. O
serviço, que foi executado pela Secretaria de Governo e Serviços Públicos, durou pouco tempo.
Uma semana após ser
finalizada a ação de melhorias, indivíduos vandalizaram todo o espaço
com pichação em todas

as paredes da passarela,
causando prejuízos aos
cofres públicos. A Prefeitura de Pindamonhangaba lamenta o ocorrido
e ressalta que esse tipo
de infração prejudica os
serviços de manutenção
e zeladoria do município
que busca levar um ambiente agradável e harmonioso a todos os espaços públicos dos bairros
da cidade. Em locais mo-

nitorados com câmeras,
a Prefeitura busca identificar e punir os infratores como o ocorrido em
26 de janeiro deste ano,
quando câmeras do CSI
(Centro de Segurança
Integrada) identificaram
os menores autores da pichação, que foram apreendidos pela autoridade
policial. Seguem fotos,
antes e depois do trabalho realizado.

Passarela Castolira-Vila São Paulo é
vandalizada uma semana após ser
revitalizada
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA

(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones 12 3671-7000 - FAX: 0 XX 12 3671-7003
E-mail: tributos@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
Site: saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO PÚBLICA – SETOR DE TRIBUTOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA Nº 22/2022

Ref.: ISS – SIMPLES NACIONAL

05 de Maio 2022

Uso Racional de
Medicamentos é tema
de palestras pela
Prefeitura de Ilhabela
hoje, 05

A Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Luiz do Paraitinga, por meio do
Departamento de Arrecadação Pública – setor de tributos – no uso de suas competências e em conformidade
com o artigo 85º e Parágrafo Único da Lei Complementar 993/2001 – Código Tributário Municipal, § 3º, inciso
II do artigo 198º da Lei nº 5.172/1996 – Código Tributário Nacional e a Lei nº 6.830/1980 – Lei de Execuções
Fiscais, esgotadas os meios de localização, NOTIFICA/INTIMA o contribuinte abaixo relacionado a comparecer
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir deta publicação, para regularizar seu débito da receita da dívida
ativa relativo aos créditos tributários abaixo.
Encerrado o prazo, o Departamento encaminhará a Certidão de Dívida Ativa – CDA à Procuradoria
Municipal para cobrança judicial.

São Luiz do Paraitinga, 04 de maio de 2022.

N.

CONTRIBUINTE

CPF / CNPJ

1

LEILA APARECIDA DO NASCIMENTO

2

JEFFERSON LUDWUIG BRITO DA SILVA

PROFISC

VALOR (R$)

LIVRO

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

27.988.678/0001-80

R$ 156,61

3

ISS - SIMPLES NACIONAL

21.444.985/0001-14

R$ 114,40

3

ISS - SIMPLES NACIONAL

Departamento de Arrecadação Pública
Setor de Tributos

Inscrições abertas para cursos
profissionalizantes gratuitos em
Caçapava
A Prefeitura de Caçapava, por meio do Complexo Educacional Edison
de Freitas Ramalho, está
com inscrições abertas
para três cursos profissionalizantes gratuitos:
Leitura e Interpretação
de Desenho Mecânico,
Metrologia aplicada à
mecânica e Empreendedorismo. Ao todo são 96
vagas, 32 para cada curso.
O curso de Leitura e Interpretação de Desenho
Mecânico começa no dia
9 de maio e vai até o dia
23 de junho. As aulas serão realizadas às segun-

das, terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16h30.
Já para o curso de Metrologia Aplicada à Mecânica, as aulas terão início
no dia 10 de maio e vão
até o dia 30 de junho. Serão realizadas às terças e
quintas-feiras, das 17h30
às 21h30.
O curso de Empreendedorismo será do dia 23
a 31 de maio, e as aulas
acontecem de segunda a
sexta-feira, das 08h30 às
11h30.
Todos os cursos exigem
idade mínima de 16 anos
e Ensino Fundamental
concluído. Além des-

ses requisitos, para o
curso de Metrologia, é
necessário
comprovar
conhecimentos anteriores referentes à leitura e
interpretação de Desenho
Técnico Mecânico.
As inscrições devem ser
feitas na secretaria da escola, das 9h às 12h ou das
14h às 17h, até completar
as vagas, ou até o início
das aulas. É necessário
levar cópia e original de
RG, CPF, comprovante
de endereço e de escolaridade. E se for menor de
18 anos comparecer com
o responsável legal munido de RG e CPF.

A Prefeitura de Ilhabela promoverá nesta
quinta-feira (5/5), das
13h30 às 17h, no auditório “Pasquale Colucci” (Paço Municipal),
diversas palestras voltadas aos profissionais de
saúde em alusão ao Dia
Nacional do Uso Racional de Medicamentos de
palestras, com ênfase aos
que trabalham prescrevendo
medicamentos.
Das 13h30 às 14h30, a
Médica Hepatologista,
Dra Marcia Iasi, abordará o tema “Hepatotoxicidade de Medicamentos,
Ervas e Suplementos”.
Em seguida, das 14h30
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às 15h30, Luís Fernando
Minamihara,
Médico Nefrologista irá
falar sobre
“Riscos no Uso de Anti-inflamatórios”
e finalizando a série de
palestras, o cirurgião
Bucomaxilo-facial, Dr.
Pedro Guedes ministra
sobre o “Uso Coerente
de Antibióticos na Odontologia”, das 15h45 às
16h45.Dia Nacional do
Uso Racional de Medicamento Dados da Associação Brasileira das
Indústrias Farmacêuticas
(Abifarma)
apontam que cerca de
20 mil pessoas morrem

anualmente no país como
consequência da automedicação.
Uma das maiores causas
de intoxicações no Brasil é o uso inadequado
ou abusivo de medicamentos, segundo dados
do Sistema Nacional de
Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX).
De 19,5 milhões de pessoas internadas no Brasil
no ano de 2017, aproximadamente 1,3 milhão
apresentaram ao menos
um problema relacionado ao uso de medicamento durante seu tratamento, de acordo com o
Ministério da Saúde.
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Pinda promove
campanha pela saúde
mental e luta
antimanicomial

A Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Pindamonhangaba está promovendo uma campanha pela Saúde Mental
e Luta Antimanicomial. Intitulada ‘De
perto Ninguém é Normal’, a campanha conta com exposição de
pinturas e trabalhos artísticos produzidos por
pacientes psiquiátricos
dos três Caps (Centro
de Atenção Psicossocial) de Pindamonhangaba, incluindo Caps
AD, que usam a arte
como parte do tratamento. Deste modo, as
peças artísticas foram
produzidas por pacientes dependentes químicos, pacientes com
transtornos mentais se-

veros, adultos e crianças. A exposição pode
ser vista no Shopping
Pátio Pinda, em frente
à loja Riachuelo, até o
dia 16 de maio.
No dia 18 (Dia da Luta
Antimanicomial) haverá Noite Cultural,
com exposição de arte
e roda de conversa, às
18h30, na Fasc (Praça
Barão do Rio Branco,
59, Centro), com entrada franca, aberto a
todos os interessados
pelo tema. A articuladora de Saúde Mental
de Pindamonhangaba,
Caroline Alen Rosolem, explicou que “os
pacientes psiquiátricos, ao serem envolvidos em um ambiente
de afeto, podem, por

meio da arte, refletir
o seu mundo interior.
Além disso, a iniciativa possibilita a reinserção social por meio
da arte. Mesmo em
pacientes que nunca
tiveram contato com
produção artística, percebemos um ganho rápido e eficiente em autoestima, sociabilidade
e até mesmo uma melhora expressiva nos
seus quadros clínicos”,
avaliou. Ela ressaltou
que a luta antimanicomial “é uma forma de
combater as internações de longa permanência a pacientes com
transtornos mentais,
buscando um modelo
mais humanizado de
tratamento”, finalizou.
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Taubaté realiza “campanha
maio mulher”

A Secretaria de Saúde,
da Prefeitura de Taubaté,
a partir desta segunda-feira (2), inicia a “Campanha Maio Mulher” e
promove a intensificação
de ações educativas de
coleta de preventivo e
salas de esperas nas unidades básicas de saúde.
O objetivo de chamar
a atenção das mulheres
para a importância do
diagnóstico precoce do
câncer de mama e do
colo do útero através da
coleta de preventivo e
realização de exames de
mamografias.
De 9 a 13 de maio, as
mulheres devem procurar antecipadamente suas

unidades de referência
para verificar o cronograma de coleta de preventivo e requisição de
mamografia em livre demanda. Para a coleta de
preventivo e solicitação
do exame de mamografia, a mulher deve apresentar RG, CPF e cartões
SIM e SUS.
Existem em Taubaté
90.406 mulheres entre
25 anos e 64 anos, faixa
etária considerada vulnerável para a ocorrência de câncer de colo de
útero. Considerando que
o exame de Papanicolau
deve ser realizado a cada
três anos, significa que
30.135 mulheres deve-
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riam ter realizado este
procedimento em 2021.
No entanto, foram realizados menos de 15 mil
exames em 2021 (menos
de 50% da população
alvo).
Já em relação à mamografia, existem atualmente em Taubaté 35.589
mulheres entre 50 anos
e 69 anos. Considerando
que a mamografia deve
ser bianual, isso significa que 17.795 mulheres
deveriam fazer a mamografia de rastreamento
no ano de 2021, mas foram realizados um pouco mais de 6 mil exames
(menos de 34% da população alvo).

