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veis 100 vagas em cinco 
cursos para cada um dos 
bairros informados. São 
20 vagas para cada um 
dos seguintes cursos: 
Pães, Bolos, Marmita fit, 
Hambúrguer e lanches 
e Chocolates. Todos os 
cursos terão 4 horas de 
duração e para participar 
é necessário ter ensino 
fundamental completo e 
ter mais de 16 anos. Para 
fazer as inscrições é ne-
cessário entrar em conta-
to com o Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté 
(FUSSTA) através do te-
lefone (12) 3621-7567 e 
fornecer nome completo, 
data de nascimento, RG, 
CPF e o curso interes-
sado. A unidade móvel 
ficará estacionada próxi-
mo aos locais de entrega 
da sopa. Veja a seguir o 
calendário (sujeito a al-
teração) com os dias e os 
horários previstos para 
cada bairro:
Gurilândia:
Endereço: Rua Pedrinho, 
nº 191, Centro Comuni-
tário da Gurilândia
– Curso de Pães: dia 13 
de julho das 13h às 17h
– Curso de Bolos: dia 14 
de julho das 13h às 17h

A Prefeitura de Taubaté 
através do “Projeto Mesa 
Taubaté” vai abrir cerca 
de 500 vagas de cursos 
de aprimoramento gas-
tronômico nos bairros 
Gurilândia, Parque Três 
Marias, Chácara Silves-
tre, Água Quente e Jar-
dim Santa Tereza.
Os cursos serão ofereci-
dos através de uma par-
ceria firmada com o Se-
si-SP (Serviço Social da 
Indústria), que por meio 
de uma “unidade mó-
vel” levará os cursos até 
os moradores dos cinco 
bairros informados. No 
ano passado cerca de 300 
vagas de cursos de apri-
moramentos gastronô-
micos foram disponibili-
zadas para os moradores 
dos bairros Cecap 3, Vila 
Aparecida e São Gonça-
lo. A iniciativa é direcio-
nada para as pessoas que 
estão em situação de vul-
nerabilidade social e faz 
parte da segunda etapa 
do Projeto Mesa Taubaté 
e tem como objetivo esti-
mular a geração de renda 
e aumentar as chances de 
reinserção no mercado 
de trabalho.
Ao todo estarão disponí-

– Curso de Marmita fit: 
dia 15 de julho das 13h 
às 17h
– Curso de Hambúrguer 
e lanches: dia 18 de julho 
das 13h às 17h
– Curso de Chocolates: 
dia 19 de julho das 8h às 
12h
Parque Três Marias:
Endereço: Rua Brasilina 
Moreira dos Santos, nº 
1.385, Projeto Esperança 
– Jardim Sônia Maria
– Curso de Pães: dia 20 
de julho das 13h às 17h
– Curso de Bolos: dia 21 
de julho das 13h às 17h
– Curso de Marmita fit: 
dia 22 de julho das 13h 
às 17h
– Curso de Hambúrguer 
e lanches: dia 25 de julho 
das 13h às 17h
– Curso de Chocolates: 
dia 26 de julho das 8h às 
12h
Chácara Silvestre:
Endereço: Local a ser 
confirmado
– Curso de Pães: dia 27 
de julho das 13h às 17h
– Curso de Bolos: dia 28 
de julho das 13h às 17h
– Curso de Marmita fit: 
dia 29 de julho das 13h 
às 17h
– Curso de Hambúrguer 

e lanches: dia 1º de agos-
to das 13h às 17h
– Curso de Chocolates: 
dia 2 de agosto das 8h às 
12h
Água Quente:
Endereço: Rua José da 
Cruz, 115, Centro Comu-
nitário
– Curso de Pães: dia 04 
de agosto das 13h às 17h
– Curso de Bolos: dia 05 
de agosto das 13h às 17h
– Curso de Marmita fit: 
dia 08 de agosto das 13h 
às 17h
– Curso de Hambúrguer 
e lanches: dia 09 de agos-
to das 13h às 17h
– Curso de Chocolates: 
dia 10 de agosto das 8h 
às 12h
Jardim Santa Tereza:
Endereço: Local a ser 
confirmado
– Curso de Pães: dia 12 
de agosto das 13h às 17h
– Curso de Bolos: dia 15 
de agosto das 13h às 17h
– Curso de Marmita fit: 
dia 16 de agosto das 13h 
às 17h
– Curso de Hambúrguer 
e lanches: dia 17 de agos-
to das 13h às 17h
– Curso de Chocolates: 
dia 18 de agosto das 8h 
às 12h

“Mesa Taubaté” abre 500 
vagas para cursos de 

aprimoramento 
gastronômico

com o objetivo incenti-
var as práticas artísticas.
A exposição é realizada 
pela Secretaria de Cul-
tura e Economia Cria-
tiva, em parceria com a 
Secretaria de Educação, 
e estará disponível para 
visitação até 19 de julho.
O público pode confe-
rir as obras de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h às 17h. O 
Centro Cultural Munici-
pal fica na Praça Coronel 
Vitoriano, 01, no Centro 
de Taubaté.

O Centro Cultural de 
Taubaté realiza mostra 
de artes com obras dos 
alunos da rede municipal 
de ensino. 
A exposição acontece na 
galeria de arte Sebastião 
Justino.
Na galeria há 36 traba-
lhos realizados pelos 
alunos, que foram coor-
denados pelos oficinei-
ros do ensino integral, 
envolvendo propostas 
temáticas e metodologias 
variadas, desenvolvendo 
diferentes habilidades e 

Centro Cultural de Taubaté faz 
exposição com obras de arte dos 

alunos da rede municipal
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 035/2022. Objeto: Registro de Preços para 
Futura e Eventual Prestação de Serviços de Desinsetização, Dedetização e Desratiza-
ção nas Unidades da Prefeitura Municipal de Potim/SP, Conforme Termo de Referên-
cia e Demais Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do 
dia 05/07/2022, até às 08h00min do dia 15/07/2022; data da abertura de propostas: das 
08h00min às 09h00min do dia 15/07/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min 
do dia 15/07/2022, 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 su-
pracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 036/2022. Objeto: Contratação de Empresa 
para Prestação de Serviços de Emissão de Laudos de Exames de Eletrocardiograma com 
Fornecimento de Equipamento em Comodato, Conforme Termo de Referência e Demais 
Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 05/07/2022, 
até às 09h00min do dia 15/07/2022; data da abertura de propostas: das 09h00min às 
10h00min do dia 15/07/2022; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
15/07/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - lici-
tações”. O Edital na íntegra 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 Licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico Nº 037/2022. Objeto: Contratação de Empresa para 
Prestação de Serviços de Aplicação de Injeção Intravítrea, com Fornecimento de Material 
e Medicamento, Conforme Ordem Judicial Nº 1001698-13.2018.8.26.0028, Conforme Ter-
mo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 
14h00min do dia 06/07/2022, até às 14h00min do dia 18/07/2022; data da abertura de 
propostas: das 14h00min às 15h00min do dia 18/07/2022; data de início da sessão públi-
ca: às 15h00min do dia 18/07/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessa-
dos no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

Aviso de Abertura de Proposta Comercial – Concorrência Nº 001/2022 – Objeto: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA UR-
BANA NO BAIRRO VISTA ALEGRE, POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – Tendo em vista à não protocolização de 
recursos quanto ao resultado de habilitação do processo em epígrafe, fica designado o 
dia 07/07/2022 às 10h00min, para abertura do Envelope de Proposta Comercial da em-
presa habilitada, no Prédio da Prefeitura Municipal de Potim, cito à Praça Miguel Corrêa 
dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP. Potim, 05 de julho de 2022. Bruno C. F. Abreu – 
Presidente da Comissão de Licitações.

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

Livro D-26, FLS. nº 100, Termo nº 7668
Faço saber que pretendem se casar LUIZ CARLOS SOBRINHO e CRISTINA APARECIDA RAMOS COR-
RÊA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. O  habilitante é natural de Montanhas-RN, nascido a 01 de junho de 1972, de estado civil solteiro, 
de profissão pedreiro, residente e domiciliado (a) Avenida Perimetral das Esporinhas, nº 70, Vale das Flores, 
filho de ANTONIO BERNARDINO SOBRINHO, falecido em Recife/PE na data de 31 de dezembro de 2005 
e de TERESINHA JANUÁRIO DA SILVA, residente e domiciliada São Paulo/SP. A  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascida o a 06 de janeiro de 1973, de estado civil viúva de Ramon Borges Corrêa, de profissão 
auxiliar geral, residente e domiciliada (o) Avenida Perimetral das Esporinhas, nº 70, Vale das Flores, filha de 
ALZIRO RAMOS, natural de Taubaté/SP e de CAETANA APARECIDA RAMOS, natural de Bandeirantes/
PR, residentes e domiciliados São Paulo/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 100, Termo nº 7669
Faço saber que pretendem se casar ROBERT JÚNIOR PADILHA DA SILVA e ISABELA DE MORAES 
SIQUEIRA, 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 11 de julho de 1989, de estado civil 
solteiro, de profissão supervisor de vendas, residente e domiciliado na Rua Luiz Guilherme Porto Pereira, nº 
20, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de ROBERTO PADILHA DA SILVA, natural de Rio Largo/AL 
e de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS CONQUISTA FILHA, natural de Murici/AL, ambos residentes 
e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 27 de outubro de 1997, 
de estado civil solteira, de profissão secretaria, residente e domiciliada na Rua Luiz Guilherme Porto Pereira, 
nº 20, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de TIAGO COSTA SIQUEIRA, natural de Taubaté/SP, resi-
dente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP e de ELIZABETH DE MORAES, natural de Duque de Caxias/
RJ, residente e domiciliada em Campo Grande/MS. 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 101, Termo nº 7670
Faço saber que pretendem se casar DOUGLAS DUARTE COSTA e JAQUELINE DE OLIVEIRA MAR-
TINS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil 
Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 12 de maio de 1983, de estado civil divorcia-
do, de profissão metalúrgico, residente e domiciliado na Rua Coronel Pedro Marcondes, nº 86, Flamboyant, 
Tremembé/SP, filho de RODOLFO DUARTE COSTA NETO, 63 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data 
de 20 de maio de 1959 e de IARA MARIA SILVA COSTA, de 69 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na 
data de 11 de novembro de 1952, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascida no dia 26 de novembro de 1983, de estado civil solteira, de profissão fisioterapeuta, 
residente e domiciliada na Rua Gulnara Lobato De Morais Pereira, nº 214, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/
SP, filha de ARMANDO JOSÉ MARTINS, de 76 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 30 de abril 
de 1946 e de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS, de 64 anos, natural de Brazópolis/MG, nascida na 
data de 28 de janeiro de 1958, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de al-
gum 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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Fubá
Inhoque
Tapioca
Cuscuz
Coxinha
Caldo de Mandioca
Caldo de Quenga
Caldo Vegano
Convites a R$ 15,00 
com direito a um suco, 
um prato de Vaca Ato-
lada ou Caldo.

Para os amantes da 
deliciosa “culinária da 
roça”, no próximo sá-
bado, 09 de julho, vai 
acontecer no Assen-
tamento Conquista O 
FESTIVAL DA MAN-
DIOCA, com diversos 
pratos super saborosos.
Vaca Atolada
Mandioca com Mocotó 
Bolos de Mandioca e 

Rua 06, nº 775, As-
sentamento Conquista 
(próximo ao Café no 
Rancho).
APOIO: Prefeitura de 
Tremembé | Secretaria 
de Turismo e Cultura | 
Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente.
INFORMAÇÕES:
9 9130.2701 - Adema-
rio

Tremembé promove festival da mandioca 
no próximo sábado, 09 de julho a partir 

das 16h00.

em frente ao Pronto-
-Socorro Municipal, 
quando estava tendo 
atendimento médico, 
pois cortou a mão es-
querda, devido ao van-
dalismo. 
Segundo consta no bo-
letim de ocorrência, o 
homem disse que não 
se lembrava de nada 
pois ingeriu muita be-
bida alcóolica. 
A autoridade policial 
determinou a prisão em 
flagrante do indiciado 
por dano ao patrimônio 

Os agentes da Guarda 
Civil Metropolitana 
flagraram, através das 
câmeras do CSI, um 
rapaz praticando van-
dalismo. 
O indivíduo danificou 
dois patrimônios públi-
cos, sendo uma caixa 
de plástico do semáfo-
ro e uma lixeira públi-
ca municipal. 
Um guarda flagrou o 
ato pela câmera do CSI 
e avisou os guardas 
que faziam ronda. 
O indivíduo foi detido 

público municipal, co-
locando uma fiança de 
dois mil reais ao rapaz. 
“Hoje, nós temos um 
sistema de câmeras do 
CSI muito eficiente, 
dificilmente passa um 
vandalismo ou algo do 
tipo, sem que os guar-
das vejam. As câmeras 
foram um avanço tec-
nológico da cidade que 
tem nos ajudado muito 
no combate ao crime”, 
disse o secretário de 
Segurança Pública, Fa-
brício Pereira.

Câmera do CSI de Pinda flagra 
vandalismo em lixeira e caixa 

de plástico do semáforo

tádio Municipal Satiro 
de Oliveira. A entrada 
é gratuita.
Já classificada para a 
final, a equipe de Caça-
pava esperava o resul-
tado da partida entre o 
time de Paraty e o XV 

Caçapava joga em casa 
no próximo domin-
go (10) a final do 10 º 
Campeonato Regional 
de Futebol Feminino 
contra o Real Mambu-
caba Paraty. A partida 
será às 14h30, no Es-

de Caraguatatuba, que 
jogaram neste domin-
go (3), para conhecer o 
outro finalista da com-
petição. 
Paraty venceu o time 
de Caraguá por 6 x 0 e 
garantiu lugar na final. 

O campeonato é orga-
nizado pela Prefeitura 
de Caçapava, por meio 
da Secretaria de Cul-
tura, Esporte e Lazer 
– Divisão de Esporte e 
envolveu cinco equipes 
do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte. Partici-
param Caçapava, São 
Sebastião, Caraguata-
tuba, Paraty e Paraibu-
na.
A primeira fase do 
campeonato começou 
em 10 de abril. O Cam-

peonato Regional de 
Futebol Feminino teve 
sua primeira edição em 
2009. A equipe de Ca-
çapava é a atual cam-
peã (2019) e ganhou a 
competição por mais 5 
vezes.

Caçapava disputa final do Campeonato Regional de Futebol Feminino no próximo 
domingo (10)
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Internet wi-fi gratuita disponível na praça 
da Basílica em Tremembé

volvimento da nossa 
cidade como Estância 
Turística. Agora um 
dos nossos cartões pos-
tais mais importantes 
está ainda mais atra-
tivo”, agradeceu o @
prefeitoclemente .
O secretário de Turis-
mo e Cultura, Alexan-
dre Calil, explica que 
“o projeto de conecti-
vidade e internet wi-fi 
faz parte da iniciativa 
da Prefeitura para fo-
mentar o turismo de 
Tremembé, de forma 
gratuita e em parceria 
com a iniciativa priva-
da. Gradualmente que-
remos levar a internet 
para diversos pontos 
que compõem o Circui-
to do Cicloturismo de 
Tremembé, uma rota já 
mapeada de 27km que 
tem início na Praça da 
Estação e que engloba 

A Estância Turística de 
Tremembé dá mais um 
importante passo para 
ser uma cidade cada 
dia mais CONECTA-
DA e TECNOLÓGI-
CA para receber os tu-
ristas. Com a parceria 
do Portal @valeema-
cao e o provedor @ca-
bonnet , agora a Praça 
Luiz Balmes, onde fica 
o complexo da Basílica 
do Senhor Bom Jesus, 
também tem internet 
com conexão wi-fi gra-
tuita e tecnologia QR 
Code disponível. ”Um 
dos principais pontos 
turísticos e religiosos 
da nossa cidade agora 
possui Internet wi-fi 
gratuita para os visi-
tantes. 
Nossa gratidão ao Por-
tal Vale em Ação por 
esta parceria que é fun-
damental para o desen-

os principais pontos 
turísticos urbanos e ru-
rais da nossa cidade”.
Além da Praça da Ba-
sílica, o Museu Mu-
nicipal e o Centro de 
Eventos, que também 
fazem parte do Cir-
cuito Cicloturistico de 
Tremembé, já contam 
com a tecnologia de 
internet gratuita via 
wi-fi. Em breve a co-
nexão chegará em ou-
tros pontos turísticos 
e regiões, oferecendo 
cada vez mais conec-
tividade e comodidade 
de forma gratuita e em 
parceria com as empre-
sas, para os turistas e a 
população de Tremem-
bé. Para se conectar no 
local é simples, basta 
escolher a rede Ciclo-
turismo Tremembé e 
digitar a senha “valee-
macao”. 

Educação firma parceria com 
projeto de empreendedorismo 

em Ubatuba

esses valores para os 
alunos e comunidade 
– ajudando na forma-
ção de cidadãos mais 
justos e cooperativos. 
O projeto piloto será 
inicialmente implanta-
do nas escolas munici-
pais Padre José de An-
chieta, João Alexandre, 
Maestro Pedro e José 
Berlamino Sobrinho. 
Ubatuba será a primei-
ra cidade do Litoral 
Norte a ser beneficiada 
com essa parceria com 
a cooperativa SICRE-
DI. “Parcerias que au-
mentem a capacitação 
dos nossos professores 

Nesta segunda-feira, 
dia 4, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação de 
Ubatuba firmou uma 
parceria com a empre-
sa SICREDI (Sistema 
de Crédito Cooperati-
vo) para desenvolver o 
programa “A união faz 
a vida” nas unidades da 
rede. 
A iniciativa trata-se da 
difusão gratuita da me-
todologia de ensino-
-aprendizagem sobre 
empreendedorismo e 
solidariedade para os 
professores munici-
pais, com o objetivo 
que eles multipliquem 

e fortaleçam o ensino 
das nossas crianças são 
sempre bem-vindas’, 
comentou a prefeita 
Flavia Pascoal, que 
participou do evento 
de lançamento reali-
zado no Casarão da 
Praia, no Perequê-Açu.
Segundo a supervisora 
escolar e coordenado-
ra do projeto pela Se-
cretaria Municipal de 
Educação junto com 
a SICREDI, Wu Inah 
Araujo, a ação de res-
ponsabilidade social 
desenvolvida pela coo-
perativa não terá custo 
para o município.


