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CCI Vila Marly 
realiza atividades 
em comemoração 
ao dia das mães

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 come-
moração vai acontecer 

 A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
e Inclusão Social e do 
Centro de Convivência 
do Idoso (CCI) Vila Mar-
ly, vai realizar na próxi-
ma sexta-feira, dia 6 de 

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.

Tremembé promove aulão de 
ritmos especial em 

homenagem ao dia das mães

DAS MÃES na Praça da 
Estação.  O comando de 
toda a animação e core-
ografias fica por conta 
da professora @nicole-
lazarini_.   Além de mui-
ta dança e diversão será 
realizado o sorteio de 
diversos brindes doados 
por: @brilhoamaissemi-
joias_, @pier8restauran-
te, @jaqueline_artesa-
natos, @bar.mercearia.
padre.eterno, @_cas-

 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 HO-
MENAGEM AO DIA 

siacristinasobrancelhas, 
@barbearia9.34, @
hamburgueriadovale, 
@padariapqdasfontes, 
@viarthsemijoias, @
ketlyn.unhas, @aarma-
zem_modas, @jonas_
brother_hamburgueria, 
@amandacardosohair, @
flaviacosta.esteticaebele-
za, @adegadopakoti, @
lucimaracardosorosa.
Traga a mamãe e vem 
dançar com a gente!



pág. 2 A Gazata dos Municípios

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

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 03/042022
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.

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 arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

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, in-
cisos 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 CARVA-
LHO, 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 FRAN-
ÇA, 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. 
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Passarela Castolira-Vila São Paulo é 
vandalizada uma semana após ser 

revitalizada
as paredes da passarela, 
causando prejuízos aos 
cofres públicos. A Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba lamenta o ocorrido 
e ressalta que esse tipo 
de infração prejudica os 
serviços de manutenção 
e zeladoria do município 
que busca levar um am-
biente agradável e har-
monioso a todos os espa-
ços públicos dos bairros 
da cidade. Em locais mo-

A passarela que liga o 
bairro Castolira à Vila 
São Paulo foi recente-
mente revitalizada e ga-
nhou um novo visual. O 
serviço, que foi executa-
do pela Secretaria de Go-
verno e Serviços Públi-
cos, durou pouco tempo.
Uma semana após ser 
finalizada a ação de me-
lhorias, indivíduos van-
dalizaram todo o espaço 
com pichação em todas 

nitorados com câmeras, 
a Prefeitura busca iden-
tificar e punir os infrato-
res como o ocorrido em 
26 de janeiro deste ano, 
quando câmeras do CSI 
(Centro de Segurança 
Integrada) identificaram 
os menores autores da pi-
chação, que foram apre-
endidos pela autoridade 
policial. Seguem fotos, 
antes e depois do traba-
lho realizado.

Quintas de Histórias acontece na 
Biblioteca Araretama

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

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 en-
contro será a contado-
ra de história, Beatriz 
Araujo, com Chapeuzi-
nho Amarelo, de Chico 
Buarque. 
Na narrativa, Beatriz 
traz a história de uma 
menina muito medrosa, 
amarelada de medo, ti-
nha medo de tudo! Não 
comia, não brincava, 
não fazia nada por con-
ta do medo de que algo 

além de complementar 
e enriquecer o processo 
de ensino-aprendiza-
gem desenvolvido nas 
escolas, ações como 
esta também possibili-
tam e os incentivam os 
alunos a terem maior 
contato com atividades 
de cultura”. 
O projeto Quintas de 
Histórias leva contações 
de histórias às bibliote-
cas públicas municipais 
de Pindamonhangaba, 
sempre às quintas-fei-
ras. Os encontros acon-
tecem quinzenalmente, 
em uma biblioteca por 
vez.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso e Contrarrazão - Processo Ad-
ministrativo Nº 011/2022 – Tomada de Preços Nº 001/2022 – Objeto: CONTRA-
TAÇÃO 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 Mu-
nicipal, 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 habi-
litada. Potim, 04 de maio de 2022. Bruno Camilo França de Abreu – Presidente 
da Comissão de Licitação e Avaliação.
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Uso Racional de 
Medicamentos é tema 

de palestras pela 
Prefeitura de Ilhabela 

hoje, 05

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 Odon-
tologia”, das 15h45 às 
16h45.Dia Nacional do 
Uso Racional de Medi-
camento Dados da As-
sociação Brasileira das 
Indústrias Farmacêuticas 
(Abifarma) 
apontam que cerca de 
20 mil pessoas morrem 

A Prefeitura de Ilha-
bela promoverá nesta 
quinta-feira (5/5), das 
13h30 às 17h, no audi-
tório “Pasquale Coluc-
ci” (Paço Municipal), 
diversas palestras volta-
das aos profissionais de 
saúde em alusão ao Dia 
Nacional do Uso Racio-
nal de Medicamentos de 
palestras, com ênfase aos 
que trabalham prescre-
vendo medicamentos. 
Das 13h30 às 14h30, a 
Médica Hepatologista, 
Dra Marcia Iasi, aborda-
rá o tema “Hepatotoxici-
dade de Medicamentos, 
Ervas e Suplementos”. 
Em seguida, das 14h30 

anualmente no país como 
consequência da autome-
dicação. 
Uma das maiores causas 
de intoxicações no Bra-
sil é o uso inadequado 
ou abusivo de medica-
mentos, segundo dados 
do Sistema Nacional de 
Informações Tóxico-Far-
macológicas (SINITOX).  
De 19,5 milhões de pes-
soas internadas no Brasil 
no ano de 2017, aproxi-
madamente 1,3 milhão 
apresentaram ao menos 
um problema relacio-
nado ao uso de medica-
mento durante seu trata-
mento, de acordo com o 
Ministério da Saúde.
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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                                                                                                                                                                                       

 

 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. 

 

 

 

Departamento de Arrecadação Pública                                                                                                                 
Setor de Tributos 

N. CONTRIBUINTE CPF / CNPJ PROFISC VALOR (R$) LIVRO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

1 LEILA APARECIDA DO NASCIMENTO 27.988.678/0001-80 R$ 156,61 3 ISS - SIMPLES NACIONAL
2 JEFFERSON LUDWUIG BRITO DA SILVA 21.444.985/0001-14 R$ 114,40 3 ISS - SIMPLES NACIONAL

  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 

Inscrições abertas para cursos 
profissionalizantes gratuitos em 

Caçapava
das, terças e quintas-fei-
ras, das 13h30 às 16h30.
Já para o curso de Metro-
logia Aplicada à Mecâni-
ca, as aulas terão início 
no dia 10 de maio e vão 
até o dia 30 de junho. Se-
rão realizadas às terças e 
quintas-feiras, das 17h30 
às 21h30.
O curso de Empreende-
dorismo 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-

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio do Comple-
xo Educacional Edison 
de Freitas Ramalho, está 
com inscrições abertas 
para três cursos profis-
sionalizantes gratuitos: 
Leitura e Interpretação 
de Desenho Mecânico, 
Metrologia aplicada à 
mecânica e Empreende-
dorismo. Ao todo são 96 
vagas, 32 para cada cur-
so.
O curso de Leitura e In-
terpretação de Desenho 
Mecânico começa no dia 
9 de maio e vai até o dia 
23 de junho. As aulas se-
rão realizadas às segun-

ses requisitos, para o 
curso de Metrologia, é 
necessário comprovar 
conhecimentos anterio-
res referentes à leitura e 
interpretação de Desenho 
Técnico Mecânico.
As inscrições devem ser 
feitas na secretaria da es-
cola, 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 escola-
ridade. E se for menor de 
18 anos comparecer com 
o responsável legal mu-
nido de RG e CPF.
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Taubaté realiza “campanha 
maio mulher”

unidades de referência 
para verificar o crono-
grama de coleta de pre-
ventivo e requisição de 
mamografia em livre de-
manda. Para a coleta de 
preventivo e solicitação 
do exame de mamogra-
fia, a mulher deve apre-
sentar RG, CPF e cartões 
SIM e SUS.
Existem em Taubaté 
90.406 mulheres entre 
25 anos e 64 anos, faixa 
etária considerada vul-
nerável para a ocorrên-
cia 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-

A Secretaria de Saúde, 
da Prefeitura de Taubaté, 
a partir desta segunda-
-feira (2), inicia a “Cam-
panha Maio Mulher” e 
promove a intensificação 
de ações educativas de 
coleta de preventivo e 
salas de esperas nas uni-
dades 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 procu-
rar antecipadamente suas 

riam ter realizado este 
procedimento em 2021. 
No entanto, foram reali-
zados menos de 15 mil 
exames em 2021 (menos 
de 50% da população 
alvo).
Já em relação à mamo-
grafia, existem atualmen-
te em Taubaté 35.589 
mulheres entre 50 anos 
e 69 anos. Considerando 
que a mamografia deve 
ser bianual, isso signifi-
ca que 17.795 mulheres 
deveriam fazer a mamo-
grafia de rastreamento 
no ano de 2021, mas fo-
ram realizados um pou-
co mais de 6 mil exames 
(menos de 34% da popu-
lação alvo).

Pinda promove 
campanha pela saúde 

mental e luta 
antimanicomial

veros, adultos e crian-
ças. 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) ha-
verá Noite Cultural, 
com exposição de arte 
e roda de conversa, às 
18h30, na Fasc (Praça 
Barão do Rio Branco, 
59, Centro), com en-
trada franca, aberto a 
todos os interessados 
pelo tema. A articula-
dora de Saúde Mental 
de Pindamonhangaba, 
Caroline Alen Roso-
lem, explicou que “os 
pacientes psiquiátri-
cos, ao serem envolvi-
dos em um ambiente 
de afeto, podem, por 

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba está pro-
movendo uma campa-
nha pela Saúde Mental 
e Luta Antimanico-
mial. Intitulada ‘De 
perto Ninguém é Nor-
mal’, a campanha con-
ta com exposição de 
pinturas e trabalhos ar-
tísticos produzidos por 
pacientes psiquiátricos 
dos três Caps (Centro 
de Atenção Psicosso-
cial) de Pindamonhan-
gaba, incluindo Caps 
AD, que usam a arte 
como parte do trata-
mento. Deste modo, as 
peças artísticas foram 
produzidas por pacien-
tes dependentes quí-
micos, pacientes com 
transtornos mentais se-

meio da arte, refletir 
o seu mundo interior. 
Além disso, a inicia-
tiva possibilita a rein-
serção social por meio 
da arte. Mesmo em 
pacientes que nunca 
tiveram contato com 
produção artística, per-
cebemos um ganho rá-
pido e eficiente em au-
toestima, sociabilidade 
e até mesmo uma me-
lhora expressiva nos 
seus quadros clínicos”, 
avaliou. Ela ressaltou 
que a luta antimanico-
mial “é uma forma de 
combater as interna-
ções de longa perma-
nência a pacientes com 
transtornos mentais, 
buscando um modelo 
mais humanizado de 
tratamento”, finalizou.


