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Neste sábado tem apresentação cultural 
no horto municipal de Tremembé.

é artista Educadora, 
produtora, parecerista 
cultural e atua na área 
teatral desde 1990. ]
A partir de 2008, com 
a Cia Em Cena Ser, 
trabalha com atua-
ção, direção, drama-
turgia, contação de 
histórias e produção.  
A artista, participou de 
diversos projetos con-
templados em Editais 
de Fomento ao Tea-
tro (SESI, PROAC, 
Funarte) patrocina-
dos via Lei Rouanet, 
além de se apresen-
tar em diversos fes-
tivais internacionais.  
Of ic inadobate- la ta 

Uma oficina super in-
tuitiva que os alunos 
aprenderão a confec-
cionar instrumentos 
de percussão através 
de materiais reci-
cláveis, e a tocá-los. 
O Artista: 
Davi Mariano é natu-
ral da nossa cidade, é 
compositor e um dos 
fundadores do Grupo 
de Resgate e Promoção 
da Cultura Afro-Bra-
sileira em Tremembé.    
Início das ati-
vidades: 09h00 
Local: no Horto Mu-
nicipal (R. Poços de 
Caldas, 32 – Bica da 
Glória). 

Neste sábado, 05 de 
março, artistas contem-
plados pela Lei Aldir 
Blanc farão suas apre-
sentações no Horto 
Municipal de Tremem-
bé a partir das 09h00. 
Confira o que vai rolar: 
”PODE CHEGAR, 
FREGUESIA! AQUI 
TEM ALIMENTO 
PARA A ALMA” 
A atriz Cristiane Gi-
menes, interpreta uma 
feirante que anun-
cia suas frutas e ver-
duras como em uma 
feira na rua, mas os 
vegetais estão reche-
ados de mensagens. 
Cristiane Gimenes 

Secretaria de desenvolvimento 
econômico de Tremembé promove 

curso gratuito de técnicas de 
funilaria de brilho em parceria com 

Sebrae e Senai

BRAE TREMEMBÉ 
(dentro do Mercado 
Municipal) OU NO 
CENTRO DE EVEN-
TOS.
Trazer 1 Kg de alimen-
to não perecível no ato 
da inscrição

Parceria entre SE-
BRAE, SENAI e Pre-
feitura Municipal de 
Tremembé
VAGAS LIMITADAS!
I N F O R M A Ç Õ E S : 
3672-5734 OU 3674-
4416

Escola Móvel - Carreta
Módulo Técnico de 
14/03 a 18/03
Módulo Gestão dia 
21/03
Horário: 8h às 17h
INSCRIÇÕES PRE-
SENCIAIS NO SE-
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EXPEDIENTE

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

Livro D-26, FLS. nº 54, Termo nº 7576
Faço saber que pretendem se casar CARLOS AUGUSTO PEREIRA e GISELE CRISTINA FE-
LICIO DE PAULA, 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 27 
de junho de 1990, de estado civil solteiro, de profissão operador de empilhadeira, residente e 
domiciliado no Acesso Particular José Odair Ferreira Amorim, nº 50, Aterrado, Tremembé/SP, 
filho de LUIZ CARLOS PEREIRA, de 60 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 21 
de outubro de 1961 e de FATIMA MARIANO, de 56 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na 
data de 28 de setembro de 1965, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante 
é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 06 de junho de 1995, de estado civil solteira, de 
profissão do lar, residente e domiciliada no Acesso Particular José Odair Ferreira Amorim, nº 50, 
Aterrado, Tremembé/SP, filha de DARCÍ DE PAULA, falecido em Taubaté/SP na data de 30 de 
janeiro de 2007 e de ROSELI FELICIO DE PAULA, de 51 anos, natural de Pindamonhangaba/
SP, nascida na data de 10 de agosto de 1970, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/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 LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 004/2022. Objeto: Aquisição de Oxigê-
nio Medicinal Hospitalar, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. 
Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 05/03/2022, até às 08h00min 
do dia 16/03/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 
16/03/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 16/03/2022, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na ín-
tegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura 
de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 005/2022. Objeto: Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Cestas Básicas - Promoção So-
cial. Data para recebimento de proposta: das 13h00min do dia 05/03/2022, até 
às 13h00min do dia 16/03/2022; data da abertura de propostas: das 13h00min 
às 14h00min do dia 16/03/2022; data de início da sessão pública: às 14h00min 
do dia 16/03/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso iden-
tificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos in-
teressados no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 
3112-9200.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pú-
blica a Dispensa de Licitação Nº 020/2022 para Aquisição de Lubrificantes e 
Produtos para o Lavador, pelo valor total de R$ 11.595,00 (onze mil quinhentos 
e noventa e cinco reais), a empresa B. T. LUBRIFICANTES LTDA ME, CNPJ 
07.519.371/0001-23, nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Po-
tim, 04 de março de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pú-
blica a Dispensa de Licitação Nº 025/2022 para Aquisição de Material Hidráu-
lico para Reposição, pelo valor total de R$ 9.776,52 (nove mil setecentos e 
setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), a empresa V. F. DE PAULA 
JUNIOR, CNPJ 56.031.610/0001-07, nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei 
Nº 8.666/93. Potim, 04 de março de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Pre-
feita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertu-
ra de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 006/2022. Objeto: Registro 
de Preços para Futura e Eventual Prestação de Serviços de Instalação e Ma-
nutenção de Aparelhos de Ar Condicionado, Conforme Termo de Referência e 
Demais Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 08h00min 
do dia 05/03/2022, até às 08h00min do dia 17/03/2022; data da abertura de pro-
postas: das 08h00min às 09h00min do dia 17/03/2022; data de início da sessão 
pública: às 09h00min do dia 17/03/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser 
consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações através 
do telefone (12) 3112-9200.
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Prefeitura de Ilhabela 
divulga calendário 
anual de eventos e 

confirma Carnaval para 
maio

calendário anual, que-
remos atrair os olhares 
de moradores e turis-
tas, tanto na alta quan-
to na baixa temporada 
e aquecer nossa eco-
nomia nesta retomada 
econômica”, destacou 
o Prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci.
Neste mês de mar-
ço, grandes eventos já 
voltam para a progra-
mação como o Aloha 
Spirit (11, 12 e 13/3), 
Ilhabela Bossa e Cho-
ro (25, 26 e 27/3) e a 
Prova de Revezamento 
KTR (26 e 27/3). Em 
maio, o XTerra desem-
barca em Ilhabela nos 
dias 6, 7 e 8, a tradicio-
nal Congada de Ilhabe-
la será realizada no fi-
nal de semana 13, 14 e 
15 e o carnaval volta à 
programação nos dias 
20, 21 e 22 de maio.

Vale destacar que to-
dos os eventos estão 
sujeitos à alteração e 
cancelamento, princi-
palmente em função da 
pandemia da Covid-19. 
“Nosso planejamento é 
sempre acompanhado 
do trabalho e informa-
ções do Centro de Vi-
gilância Epidemiológi-
ca de Ilhabela, que faz 
a atualização diária da 
situação da Covid-19 
na cidade. Esperamos 
que tudo se normalize 
o mais rápido possível 
e possamos fazer uma 
retomada segura em 
toda a cidade”, finaliza 
Colucci. 
Para saber as datas 
programadas do calen-
dário anual de eventos, 
basta acessar o site da 
Prefeitura de Ilhabela e 
conferir toda a progra-
mação.

A Prefeitura de Ilhabe-
la divulga oficialmente 
o calendário anual de 
eventos na cidade para 
o ano de 2022, com 
programações cultu-
rais, religiosas, gastro-
nômicas, musicais e 
esportistas que seguem 
até o mês de dezembro.
Tradicionais eventos 
como a Congada de 
Ilhabela, XTerra, Car-
naval (Maio), Ilhabe-
la in Jazz, Semana de 
Vela e Festival do Ca-
marão integram o cro-
nograma de atividades 
oficiais da cidade.
O cronograma de even-
tos tem por objetivo 
impulsionar a indústria 
do turismo na cidade, 
principal geração de 
renda em Ilhabela para 
aquecer a economia lo-
cal. “Com a diversida-
de na programação do 

Confira a programação da vacinação da 
próxima semana, de 07 a 11 de março, no 
centro de eventos e na esf. Jd. Maracaibo. 
Atenção aos novos horários no centro de 

eventos.

Grupos 12 anos ou 
mais:Dose adicional 
imunossuprimidos de 
12 a 17 anos (intervalo 
de 56 dias da 2ª dose)
Dose adicional imu-
nossuprimidos 18 anos 
ou mais (intervalo de 
28 dias da 2ª dose)
Segunda dose adicio-
nal imunossuprimidos 
(intervalo de 4 meses 
da dose adicional)
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)
repescagem 1ª dose 12 
anos ou mais
Vale lembrar que as 
pessoas que ainda não 
tomaram a primeira 
dose, podem iniciar o 
seu ciclo vacinal levan-
do um documento com 
foto oficial e o compro-
vante de endereço no 
Centro de Eventos, de 
segunda a sexta, con-
forme os horários de 
vacinação.

Vacinação no centro de 
eventos:
Segundas, quartas e 
sextas - das 08h às 12h
Terças e quintas - das 
14h às 20h (novo ho-
rário)
Vacinação esf jd. Ma-
racaibo:
Terças e quintas - das 
08h às 11h e das 17h às 
20h (extra noturna)
Grupos 05 a 11 anos:
Crianças de 5 anos a 5 
anos 11 meses e 29 dias 
com e sem comorbida-
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)
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Prefeitura apoia campanha de 
arrecadação para cuidados dos 

animais de petrópolis

(ração úmida), ver-
mífugo, material para 
curativos, sedativos e 
outros insumos vete-
rinários. A entrega na 
cidade fluminense está 
prevista para a próxi-
ma sexta-feira, dia 4 
de março. Interessados 
em colaborar podem 
levar suas doações aos 
seguintes pontos de ar-

recadação: Mercatau 
(Av. Maria Escolástica 
de Jesus), Cozinha Pi-
loto da Prefeitura (Rua 
Pasqual Scalzoto Pas-
torelli, nº 50 no Jardim 
das Nações) e Secreta-
ria de Esportes, Lazer 
e Qualidade de Vida 
(Rua Edmundo Mo-
rewood, nº 331 na Vila 
Edmundo).

A Prefeitura de Tauba-
té apoia a campanha 
da Clínica Veterinária 
Mialate, do bairro Gu-
rilândia, que pede do-
ações insumos de cui-
dados animais para os 
bichinhos desalojados 
na cidade de Petrópo-
lis (RJ). A iniciativa 
busca arrecadar ração 
para cães e gatos, patê 

Ilhabela registra mais de 
98% de ocupação no 

Carnaval e comércio tem 
movimento intenso

disso, tivemos um feria-
do extremamente tran-
quilo. Conversei com 
vários comerciantes e 
eles foram unânimes 
nas afirmações. Tive-
mos elogios dos turistas 
para o formato do Car-
naval 2022”, disse Co-
vas.
O Prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci, come-
morou o movimento na 
cidade e o ordenamen-
to ao longo do feriado. 
“Foi um Carnaval extre-
mamente positivo para 
o comércio local, neste 
momento de retoma-
da econômica. Mesmo 
sem os eventos oficiais, 
pudemos verificar um 
movimento intenso, su-
perando às expectativas. 
Além disso, a fiscaliza-
ção executada pela Pre-
feitura e pela Polícia 
Militar foi importante 
para garantir a ordem 
pública”, destaca o pre-
feito.
Segurança
A segurança também foi 
um ponto forte, graças 
as ações de fiscalização 
e também o policiamen-
to por meio da Ativida-
de Delegada.

“Montamos um esque-
ma de fiscalização e 
segurança bastante atu-
antes, graças a essa par-
ceria entre Prefeitura de 
Ilhabela e Polícia Mili-
tar. Foi o Carnaval mais 
seguro dos últimos tem-
pos”, destacou o secre-
tário de Governo, Cezar 
De Tullio.
Ao longo de todo o fe-
riado, ações de orienta-
ção com a distribuição 
de informativo sobre 
as medidas necessárias 
destinadas ao enfren-
tamento da Covid-19 
foram feitas em comér-
cios, praias e vias públi-
cas.
Nos locais de maior cir-
culação de pessoas no 
período noturno, houve 
abordagem para infor-
mar 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 ativi-
dades irregulares. No 
total, foram oito autos 
de notificações em ati-
vidades ambulantes e 
comércio irregular.

A Prefeitura de Ilhabe-
la transferiu para maio 
o Carnaval na cidade 
com desfile de esco-
las de samba e blocos 
carnavalescos. Porém, 
o feriado prolongado 
foi mantido e com isso 
muitos turistas escolhe-
ram o arquipélago para 
curtir as praias e belezas 
naturais, uma vez que o 
sol esteve presente to-
dos os dias.
Segundo dados divul-
gados pela Associação 
Comercial e Empresa-
rial de Ilhabela, a taxa 
de ocupação de hotéis 
e pousadas da cidade 
ultrapassou os 98%, su-
perando as expectativas 
mais otimistas do co-
mércio local.
A movimentação no co-
mércio também foi in-
tensa e diversos setores 
puderam comemorar, 
como avaliou o presi-
dente da Associação 
Comercial e Empresa-
rial de Ilhabela, Sidney 
Covas.
“Esse Carnaval foi, sem 
sombra de dúvidas, um 
dos melhores dos últi-
mos anos para todo o 
setor comercial. Além 

Museu de Taubaté recebe itens 
cedidos pela família de 

Monteiro Lobato
serão cedidos para uma 
exposição temporária no 
Museu Histórico Folcló-
rico e Pedagógico Mon-
teiro Lobato. As peças 
selecionadas pelas anfi-
triãs, serão cedidas em 
forma de empréstimo, 
podendo posteriormen-
te serem doadas para 
composição definitiva 
do acervo. Os objetos 
compreendem pinturas 
originais e duas poltro-
nas que compuseram o 

cenário da visita de Dom 
Pedro, em sua passagem 
por Taubaté. Além dos 
certificados de nobre-
za concedidos por Dom 
Pedro II ao Visconde de 
Tremembé, travessas uti-
lizadas por D. Purezinha 
- esposa do autor, escul-
turas que pertenciam ao 
escritor e outros móveis 
que decoravam a Cháca-
ra, local em que hoje se 
situa o museu, no Sítio 
do Picapau Amarelo.

Representantes da Secre-
taria de Cultura e Econo-
mia Criativa de Taubaté 
estiveram na cidade pau-
lista de Americana, na 
última quarta-feira (23) 
e foram recebidos pela 
família de Monteiro Lo-
bato. 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 


