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 de

 Tremembé 

33º Anos

na construção dos trilhos 
cenográficos e no trans-
porte da máquina até a 
Estação Ferroviária.
A Estação Ferroviária de 
Tremembé data de 1914 
e funcionou até a década 
de 1950 como uma ex-
tensão à Estrada de Ferro 
Central do Brasil, esco-
ando principalmente a 
produção de arroz e café 
cultivados pelos Monges 
Trapistas que habitaram 
a cidade no início do sé-
culo XX. 
Pensando em resgatar 
essa rica história e criar 
um novo atrativo turísti-
co de potencial regional 
no município, a @prefei-
turadetremembe iniciou 
em abril um projeto de 

Projeto da Prefeitura de 
Tremembé iniciado em 
abril, em parceria a cida-
de de Taubaté e a Estrada 
de Ferro Campos do Jor-
dão, está em fase avan-
çada para criar um novo 
atrativo turístico regional 
e resgatar a memória do 
transporte ferroviário.
Prefeitos Clemente e 
José Saud ASSINARAM 
EM 21 DE JUNHO o ter-
mo de cessão de uso de 
uma Locomotiva do tipo 
Maria Fumaça fabricada 
em 1922 e que será insta-
lada em Tremembé ainda 
este ano.
Cooperação técnica entre 
Tremembé e a Estrada 
de Ferro Campos do Jor-
dão - EFCJ irá resultar 

parceria com a cidade vi-
zinha, @preftaubate e a 
Estrada de Ferro Campos 
do Jordão, órgão estadual 
e a principal referência 
técnica no segmento.
As tratativas envolveram 
a Secretaria de Turismo 
de Tremembé e os Pre-
feitos Clemente e José 
Saud, que já assinaram 
em 21 de junho um ter-
mo de cessão de uso de 
uma locomotiva fabrica-
da em 1922,  tipo “Maria 
Fumaça”, do município 
de Taubaté, cedida para 
Tremembé e que ficará 
em exposição na Praça 
da Estação. 
“Sabemos da importân-
cia histórica que a Esta-
ção tem para Tremembé 

e do seu potencial para 
o turismo regional, mas 
faltava a personagem 
mais importante: uma 
Maria Fumaça. Hoje 
demos mais um impor-
tante passo deste projeto 
iniciado em abril com o 
apoio do Prefeito Saud, 
e que agora começa a se 
tornar realidade com a 
parceria técnica da EFCJ. 
Minha gratidão a todos”, 
celebrou Clemente du-
rante reunião com o dire-
tor Ferroviário, Marcelo 
Scofano. Agora, a equipe 
deu início as tratativas 
técnicas com a EFCJ 
para a implantação de um 
trilho onde a locomotiva 
será instalada de forma 
estática para visitação.

Em Tremembé: uma realidade cada dia 
mais próxima

I e Dona Leopoldina, às 
10h, também no dia 16.
A peça possui o desejo 
de despertar o interes-
se das crianças e jovens 
pela representatividade 
e participação e, conse-
quentemente, pela de-
fesa dos seus direitos. A 
obra desmancha os fios 
do conto “Quando as 
Cores Foram Proibidas”, 
de Monika Feth, até che-
gar em “Desbotou”, uma 
peça falada em versos 
que narra a história de 
um país governado por 
um alguém que silencia 
emoções e pensamentos 
ao confiscar as cores do 
mundo.
O espetáculo tem a dura-
ção de 65 minutos e clas-
sificação etária livre para 
todos os públicos.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e 
Turismo, promove o es-
petáculo de teatro “Des-
botou”.
A apresentação aconte-
ce no dia 16 de julho, às 
16h, no Espaço Cultural 
Teatro Galpão, e a entra-
da é totalmente gratuita.
Antes do espetáculo, os 
responsáveis pela peça 
também oferecerão uma 
oficina livre para os in-
teressados na área, como 
estudantes e artistas, que 
poderão ver como foi 
construído, quais ferra-
mentas foram utilizadas 
e presenciar as etapas 
que geraram o espetá-
culo. A oficina acontece 
no Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro 

Pinda promove espetáculo 
teatral “Desbotou”



pág. 2 A Gazeta 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 07/07/2022
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

07  de Julho 2022 

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

Livro D-26, FLS. nº 101, Termo nº 7671
Faço saber que pretendem se casar FERNANDO BENEDITO MUNIZ e TAMARA ALBUQUERQUE DE 
ALMEIDA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Campos do Jordão-SP, nascido no dia 21 de março de 1986, de 
estado civil solteiro, de profissão frentista, residente e domiciliado na Rua José Inocêncio Monteiro, nº 121, 
Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/Sp, filho de JOSÉ BRAZ MUNIZ, de 58 anos, natural de Campos do Jor-
dão/SP, nascido na data de 28 de janeiro de 1964, residente e domiciliado em Campos do Jordão/SP e de ÍRIS 
DE SOUZA PENA MUNIZ, de 54 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascida na data de 16 de junho de 
1968, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Campos do Jordão-SP, nascida no 
dia 14 de dezembro de 1990, de estado civil solteira, de profissão pedagoga, residente e domiciliada na Rua 
José Inocêncio Monteiro, nº 121, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de WALDNEI DE ALMEIDA, 
de 53 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascido na data de 25 de março de 1969, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP e de SARA ANTONIO DE ALBUQUERQUE ALMEIDA, de 52 anos, natural de Campos 
do Jordão/SP, nascida na data de 09 de novembro de 1969, residente e domiciliada em Campos do Jordão/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 102, Termo nº 7672
Faço saber que pretendem se casar LUCIO ROBERTO BARBOSA e MARIA APARECIDA FAUSTINO, 
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 no dia 16 de janeiro de 1948, de estado 
civil divorciado, de profissão aposentado, residente e domiciliado na Rua Santa Paula, nº 285, Chácara Canaã, 
Tremembé/SP, filho de GETULIO BARBOSA, falecido em Taubaté/SP na data de 26 de agosto de 2010 e 
de MARIA CATARINA MONTEIRO BARBOSA, falecida em Taubaté/SP na data de 23 de janeiro de 2013. 
A habilitante é natural de Aparecida-SP, nascida no dia 29 de junho de 1956, de estado civil divorciada, de 
profissão funcionária pública, residente e domiciliada na Rua Dr. Carlos Borges Ancora da Luz, nº 480, Jardim 
Santana, Tremembé/SP, filha de SEBASTIÃO CANDIDO FAUSTINO, falecido em Aparecida/SP na data de 
17 de março de 2006 e de MARIA JOSÉ FAUSTINO, falecida em Aparecida/SP na data de 02 de julho de 
2020. 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. 

dinheiro os três pri-
meiros colocados e a 
publicação de um livro 
com as poesias inscri-
tas, de acordo com o 
regulamento.
As inscrições são gra-
tuitas e estão abertas a 
todos os interessados, 
residentes em Ilhabela 
e com obras dentro das 
especificações conti-
das no regulamento. 
Será aceita somente 01 
(uma) poesia inédita, 
com o tema “O TEM-
PO”. O concurso é vá-
lido para as categorias 
Infantil (até 12 anos), 
Juvenil (13 a 17 anos) 
e Adulto (acima de 18 
anos). Serão premiados 
os primeiros, segundos 

A Prefeitura de Ilhabe-
la está com inscrições 
abertas para ao XVII 
Concurso de Poesia 
da Biblioteca Pública 
Municipal de Ilhabela, 
que terá como tema “O 
TEMPO”. O concurso 
é válido para as catego-
rias Infantil, Juvenil e 
Adulto e as inscrições 
se encerram no dia 26 
de agosto.
Promovido pela Pre-
feitura de Ilhabela por 
meio da Secretaria de 
Cultura e Fundação 
Arte e Cultura de Ilha-
bela, o concurso tem o 
objetivo de incentivar 
e divulgar a produ-
ção poética na cidade. 
Serão premiados em 

e terceiros colocados 
de cada categoria, na 
seguinte ordem: pri-
meiro colocado R$ 1,5 
mil, segundo colocado 
R$ 1 mil e terceiro co-
locado R$ 800.
O período de inscri-
ções se encerra no dia 
26 de agosto e a ficha 
de inscrição deve ser 
entregue, pessoalmen-
te, na Biblioteca Pú-
blica Municipal “Dr. 
Renato Lopes Corrêa”, 
que fica na Rua da Pa-
droeira, 2400, no Cen-
tro Cultural da Vila. A 
poesia pode ser envia-
da também via endere-
ço eletrônico: concur-
sopoesia2022@gmail.
com. 

Abertas inscrições para o 
tradicional XVII Concurso de 

Poesia de Ilhabela
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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 man-
dioca no próximo sábado, 09 de julho 

a partir das 16h00.

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 

Termo de Ratificação 
 
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa PAULO BARONI JUNIOR 
03208962851, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.275.175/0001-53, objeto 
do contrato nº 068/2022, contratação do show "Tributo a Nestor Campos" para compor 
a programação da 20ª Temporada de Inverno "UM FRIOZINHO ESQUENTADÔ", pelo 
valor R$ 3.650,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 01 de julho de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 

Termo de Ratificação 
 
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa ROGÉRIO DOS SANTOS 
30928368807, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 40.570.461/0001-14, objeto 
do contrato nº 067/2022, Contratação do Clube do Choro Waldir Azevedo para 
realização de um show durante a programação da 20ª Temporada de Inverno "UM 
FRIOZINHO ESQUENTADÔ", pelo valor R$ 2.200,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 01 de julho de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 

Termo de Ratificação 
 

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa RAFAEL RODRIGUES DE 
SOUZA 23190924805, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 33.294.230/0001-
60, objeto do contrato nº 069/2022, contratação do show "De Viola a rabeca" de 
Jeferson Leite e Rafael Gonzá para compor a programação da 20ª Temporada de 
Inverno "UM FRIOZINHO ESQUENTADÔ", pelo valor R$ 700,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 01 de julho de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 

Termo de Ratificação 
 

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa YASMIN BERZIN 
CAPOZZOLI 43300397880, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 
46.173.206/0001-14, objeto do contrato nº 070/2022, contratação do espetáculo de 
dança "Fios da vida" para compor a programação da 20ª Temporada de Inverno "UM 
FRIOZINHO ESQUENTADÔ", pelo valor R$ 700,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 01 de julho de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 

Termo de Ratificação 
 

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa E.G.G. PALLARES 
PRODUÇÕES, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.139.268/0001-95, objeto 
do contrato nº 071/2022, contratação do grupo "Seresteiros Luizenses" para compor a 
programação da 20ª Temporada de Inverno "UM FRIOZINHO ESQUENTADÔ", pelo 
valor R$ 2.550,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 01 de julho de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 
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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.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2022 - A Prefeitura Munici-
pal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos candida-
tos AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS: TABATA JULIÃO DE PAULA - INSCRIÇÃO 
41445 - 11º COLOCADA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EQUIPE A: ANA PAULA 
RIBEIRO DA SILVA - INSCRIÇÃO 41523 - 9º COLOCADA - AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE EQUIPE C: MARIA GISELI ALVES SANTANA - INSCRIÇÃO 41554 - 9ª COLO-
CADA. classificados no Processo Seletivo 01/2020  - A relação de classificados na integra 
e demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.
potim.sp.gov.br. O candidato aprovado deverá comparecer a Diretoria de Gestão de Re-
cursos Humanos no dia 19 de julho de 2022 às 09:00 horas munido dos documentos e 
exames médicos exigidos no item 10.13 do Edital do Processo Seletivo Público 01/2020. 
Potim, 07 de Julho de 2022.  Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 13/2022 - A Prefeitura Muni-
cipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos candi-
datos classificados no Concurso Público 01/2019 - CARGO: AGENTE FISCAL DE TRÂN-
SITO - LUIZ GUSTAVO CARNEIRO VIEIRA - INSCRIÇÃO 35.746 - 2º COLOCADO. A 
relação de classificados na integra e demais informações estão disponíveis no site da 
Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão 
também convocados por correspondência conforme o disposto no item 10.15 do Edital. 
Potim, 07 de Julho de 2022.  Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

AVISO DE DILIGÊNCIA E ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CERTI-
DÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO FUTURA E PARCELADA DE INSUMOS HOSPITALARES – A Prefeitura Municipal 
de Potim informa Abertura de Diligência conforme segue: Concede-se um prazo de 48 
(quarenta e oito) horas para que a empresa C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES, 
comprove o fornecimento dos itens constantes nos atestados de capacidade técnica apre-
sentados pela empresa. Concede-se um prazo de 05 (cinco) dias para a empresa ROGE-
RIO VIEIRA INSUMOS ME que está enquadrada como ME/EPP atualize o “Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal”. Tendo em vista 
que, o qual a empresa apresentou está com a data de validade vencido. Os documentos 
solicitados deverão ser encaminhados no e-mail: licitacao@potim.sp.gov.br. Potim, 06 de 
julho de 2022. Evelin F. S. Santos – Pregoeira.


