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Tremembé
conquista terceira
cadeira de rodas na
camapanha lacre
solidário.

Na manhã da última
segunda-feira, 04 de
abril, o Fundo Social
de Tremembé trocou
os lacres arrecadados na campanha por
MAIS UMA CADEIRA DE RODAS em
um evento realizado
na Escola Adventista.
“Gostaria de agradecer
ao diretor Tiago Pitágoras Carvalho Santos
Cordeiro, ao pastor

Randy Del Aguila Tanchiva, a Neuza Maria
Barbosa, e a todos os
professores, funcionários e alunos da Escola
Adventista que se empenharam na arrecadação dos lacres.
É uma atitude muito linda, com muito
amor eles se dedicaram e estão ajudando mais uma pessoa
que necessita do uso

de cadeira de rodas”
agradece a Presidente do Fundo Social e
Primeira Dama, Eliana
Maria Neves de Lima.
A CAMPANHA LACRE
SOLIDÁRIO
é promovida pelo @
fundosocialtremembe
em parceria com @lacreporcadeira e com as
trocas de lacres de hoje,
conquistou a TERCEIRA CADEIRA.

Fundo social de Tremembé
abre vagas para o curso de
“Bolos da vovó”

Para os que amam a comida da vovó, o Fundo
Social de Tremembé está
com vagas abertas para
o curso “BOLOS DA
VOVÓ”, que será realizado no dia 12 de abril
(terça-feira),
das 08h00 às 11h00 e das
13h30 às 16h30, na Secretaria de Ação Social.
“Gostaria de agrade-

cer a confeiteira Camila
Agostinho que de forma
generosa esta doando o
seu trabalho, que além de
ensinar uma nova receita, gera a possibilidade
de outras pessoas empreenderem no ramo da gastronomia”
agradece a Presidente do Fundo Social e
Primeira Dama, Eliana
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Maria Neves de Lima.
Os interessados devem
fazer as suas inscrições
até o dia 11 de abril na
Secretaria de Ação Social na rua José Monteiro
Patto,
195 – Jd. Bom Jesus, das 09h às 11h
ou das 14h às 16h.
MAIS INFORMAÇÕES:
3674-3660 ou 3674-3910
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 67, Termo nº 7603
Faço saber que pretendem se casar GUTEMBERG SILVA LOPES e TATIANA LOPES DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O
habilitante é natural de Corinto-MG, nascido no dia 20 de outubro de 1989, de estado civil solteiro, de profissão
operador de máquinas pesadas, residente e domiciliado na Avenida dos Manacás, nº 123, Loteamento Residencial Flor do Vale, Tremembé/SP, filho de LOURENÇO DOS ANJOS LOPES, de 63 anos, natural de Buenópolis/
MG, nascido na data de 10 de agosto de 1958 e de APARECIDA DE JESUS SILVA LOPES, de 58 anos, natural
de Buenópolis/MG, nascida na data de 28 de maio de 1963, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP.
A habilitante é natural de Buenópolis-MG, nascida no dia 19 de novembro de 1985, de estado civil solteira, de
profissão auxiliar escolar e transporte, residente e domiciliada na Avenida dos Manacás, nº 123, Loteamento Residencial Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de MANOEL GEROLISO DOS SANTOS, falecido em Curvelo/MG
na data de 12 de junho de 1986 e de MARIA DE FÁTIMA LOPES SANTOS, de 55 anos, natural de Buenópolis/
MG, nascida na data de 18 de setembro de 1966, residente e domiciliada em Curimataí/MG. 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 68, Termo nº 7604
Faço saber que pretendem se casar THOMAZ FELIPE COUTO CARVALHO e DÉBORA DE SOUZA ALVARENGA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil
Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 09 de abril de 1998, de estado civil divorciado, de profissão balconista, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, nº 560, Centro, Tremembé/SP,
filho de FELIPE RODRIGUES DE CARVALHO, de 42 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 24 de
novembro de 1979 e de EDVANIA PATRICIA OLIVEIRA COUTO, de 41 anos, natural de Anagé/BA, nascida
na data de 30 de agosto de 1980, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de
Taubaté-SP, nascida no dia 28 de maio de 1993, de estado civil solteira, de profissão recepcionista, residente e
domiciliada na Rua Caxambú, nº 136, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filha de LUIS OSVALDO ALVARENGA, de 57 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 24 de agosto de 1964 e de ANA LAZARA DE SOUZA
ALVARENGA, de 62 anos, natural de Alagoa/MG, nascida na data de 27 de fevereiro de 1960, ambos residentes
e domiciliados 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.
Livro D-26, FLS. nº 68, Termo nº 7605
Faço saber que pretendem se casar JHONY SILVA DOS SANTOS e FRANCINE MARIA DE OLIVEIRA,
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 17 de dezembro de 1992, de estado civil solteiro, de profissão zelador, residente e domiciliado na Rua Pedro Celete, nº 320, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho
de CLÁUDIO LÚCIO DOS SANTOS, falecido em Tremembé/SP na data de 13 de março de 2022 e de ELIZABETH APARECIDA SANTOS SILVA, residente e domiciliada em Rio de Janeiro/RJ. A habilitante é natural de
Taubaté-SP, nascida no dia 05 de setembro de 1985, de estado civil solteira, de profissão nutricionista, residente
e domiciliada na Rua Campos do Jordão, nº 598, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de FRANCISCO MAURO
DE OLIVEIRA, de 64 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 28 de maio de 1957 e de FÁTIMA NATALINA DE OLIVEIRA, de 61 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 05 de setembro de 1960, ambos
residentes e domiciliados em Tremembé/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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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

Extrato de Contrato
Contratante: Município de São Luiz do Paraitinga
Contratada: Centro de Integração Empresa Escola CIEE
Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de
Agente de Integração de Contrato de Estágio Supervisionado, na forma da Lei nº
11.788/08 e do Art. 24, XIII, da Lei nº 8.666/93, nos termos das Leis Municipais nº
1.511 de 19 de dezembro de 2011 e 1.614 de 18 de março de 2013, para atuar
nas Secretarias da Prefeitura Municipal.
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 001/2022 - Contrato Adm. nº 029/2022
Data da Assinatura: 01/04/2022
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, nos autos do Processo Administrativo nº 025/2022, Processo de Dispensa
de Licitação 001/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para
Prestação de Serviços de Agente de Integração de Contrato de Estágio Supervisionado,
na forma da Lei nº 11.788/08 e do Art. 24, XIII, da Lei nº 8.666/93, nos termos das
Leis Municipais nº 1.511 de 19 de dezembro de 2011 e 1.614 de 18 de março de 2013,
para atuar nas Secretarias da Prefeitura Municipal, RATIFICO a contratação da empresa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, inscrita no CNPJ sob nº
61.600.839/0001-55, pelo valor de R$ 28.611,84. 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 abril de 2022.
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
Prefeita Municipal

Prefeitura de Taubaté convida a
população para participação do

plano de manejo do parque do itaim
A Prefeitura de Taubaté,
por meio da Secretaria de
Meio Ambiente e Bem-estar Animal, realiza no
dia 12 de abril, terça-feira, às 18h30, a primeira
oficina participativa de
diagnóstico do Plano de
Manejo do Parque do
Itaim, no prédio da Defesa Civil (Mirante). Toda
população está convidada a colaborar com a elaboração do plano.
O objetivo desta oficina é
que a população apresente os aspectos positivos e
negativos em relação ao
Parque. Nesse processo

a participação da comunidade é fundamental
para debater propostas de
melhorias do uso e ocupação do Parque Natural
Municipal Vale do Itaim.
Passo a passo, será construído um documento
efetivo, para a transformação do Parque em um
ambiente de aproveitamento e sensibilização
de toda a sociedade, respeitando, todos os limites
de uma Unidade de Conservação.
O Plano de Manejo trata sobre o planejamento
das atividades que po-
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derão ser desenvolvidas
no Parque Natural Municipal Vale do Itaim,
promovendo a integração
das comunidades do entorno. Ele estabelecerá o
zoneamento e as normas
que devem presidir o uso
da área e o manejo dos
recursos naturais do Parque, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão
da unidade.
O prédio da Defesa Civil
(Mirante do Itaim) fica na
Avenida Professor Gentil
de Camargo, s/n, Jardim
Sandra Maria.
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PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a Dispensa de
Licitação Nº 089/2022 para Aquisição de Leite Pasteurizado Integral para Secretaria Municipal de
Assistência Social, pelo valor total de R$ 17.476,50 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e seis
reais e cinquenta centavos), a empresa D.R. MARTINEZ - ME, CNPJ: 10.943.315/0001-26, nos
termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 07 de abril de 2022. Erica Soler Santos de
Oliveira - Prefeita Municipal.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a Dispensa de Licitação Nº 086/2022 para Aquisição de Computadores Completos, pelo valor total de R$ 15.294,00
(quinze mil e duzentos e noventa e quatro reais), a empresa MIKROMIX - SISTEMAS COPIATIVOS
LTDA - EPP, CNPJ: 03.260.448/0001-32, nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93.
Potim, 07 de abril de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Administrativo Nº
011/2022 – Tomada de Preços Nº 001/2022 – Contratação de Empresa para Execução de Obra de Reforma Predial para Abrigar SAMU, conforme as Especificações
constantes do Edital e seus Anexos – Tendo em vista a interposição de recurso
da empresa CONSTRUTORA P. R. PASIN, quanto à sua inabilitação, concede-se
o prazo de 05 (cinco) dias úteis após esta publicação, para apresentação de contrarrazão. Potim, 07 de abril de 2022. Bruno C. F. Abreu – Presidente Comissão de
Licitação.

08 de Abril de 2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 –
No dia 07 de abril de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os
itens do Pregão Eletrônico Nº 007/2022, referente ao objeto em epígrafe,
qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Utensílios de Cozinha, às empresas: SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS,
com valor total de R$ 11.399,00; W. M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE
TECNOLOGIA, com valor total de R$ 31.008,86; JCB MATERIAIS LTDA
ME, com valor total de R$ 2.133,00. Ficam as empresas convocadas a
assinarem a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir
desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
008/2022 – No dia 07 de abril de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA
SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 008/2022, referente
ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição
Futura e Parcelada de Pó de Café, à empresa: PLINIO HALBEN CORREA EPP, com valor total de R$ 57.324,80. Fica a empresa convocada
a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir
desta publicação.
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Pinda Comemora
Feirão “Mesa
Taubaté” arrecada Dia Mundial da
Saúde com
mais de 900 kg de
vacinação contra
alimentos
Covid-19 e outras
ações no sábado
O Feirão do Automóvel
“Mesa Taubaté” arrecadou no último domingo,
dia 10 de abril, mais de
900 kg de alimentos, que
foram repassados para
o Fundo Social de Solidariedade de Taubaté
(FUSSTA) para o preparo das sopas que são distribuídas em oito bairros
da cidade pelo “Projeto
Mesa Taubaté”. Ao todo
foram arrecadados 609
kg de arroz, 127 kg de
feijão e 167 kg de macarrão, somando 903 kg de

alimentos. Participaram
desta exposição 440 veículos, sendo 371 carros e
69 motos. Iniciado no dia
30 de maio do ano passado, este foi o 43º Feirão
realizado e durante os
três primeiros meses deste ano já foram arrecadados cerca de 10 toneladas
de alimentos. Até o momento mais de 32 toneladas de alimentos já foram
recebidos durante essa
iniciativa.Para participar
da exposição de veículos,
os proprietários de carros

devem doar 2 kg de alimentos para o veículo
ficar na área aberta, 3 kg
de alimentos para ficar na
área coberta e os proprietários de motos devem
contribuir com 1 kg de
alimento, entre arroz, feijão e macarrão.
O Feirão do Automóvel
Mesa Taubaté acontece
todos os domingos, das
8h às 12h, no Mercatau,
que fica na Rua Professora Escolástica Maria de
Jesus, 100, Jardim Eulália.

A Secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba vai
promover no sábado (dia
9) várias ações para comemorar o Dia Mundial
da Saúde (7 de abril).
Haverá vacinação contra
Covid-19, das 8 às 13
horas, no estacionamento do Shibata Centro,
PSF Nova Esperança,
PSF Feital e Cisas (Moreira César). A vacinação
será para as pesais com 5
anos ou mais.
Além disso, terão ações
na Praça Monsenhor

Marcondes, das 8h30
às 12h30. Haverá orientação de nutricionistas,
práticas integrativas para
saúde mental, atividades
físicas orientadas, aferição de pressão, teste
de glicemia, cálculo de
IMC, massagens, meditação para principiantes,
reiki,
auriculoterapia,
além de exames preventivos no ônibus da saúde.
A diretora de Assistência à Saúde, Luciana dos
Santos Cruz, explicou
que
Pindamonhanga-
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ba quer celebrar a data,
oferecendo diversos serviços à população. “Teremos vacinação contra
covid em quatro pontos
da cidade e várias iniciativas na praça. Gostaria
de destacar a realização
de preventivos para todas as mulheres, pois
precisamos aumentar o
número de exames para
este público, com foco
na prevenção e no tratamento do câncer de colo
de útero e câncer de ovário”, destacou.
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Caçapava comemora
aniversário de 167 anos
com programação
especial de 9 a 30 de
abril

Caçapava completa 167
anos no dia 14 de abril.
Para comemorar a data,
a Prefeitura preparou
programação
especial
com atividades culturais
e esportivas de 9 a 30 de
abril, além de desfile cívico-militar no dia 14.
Neste sábado, dia 9, às
16h, haverá uma missa
de Ação de Graças de
aniversário na Igreja Matriz de São João Batista
com a participação do
Coral Municipal de Caçapava. Com regência do
maestro Márcio Faria, o
grupo apresentará um repertório de música sacra.
No dia 13 de abril, às
20h, a atração será uma
apresentação gratuita da
Orquestra Canto da Viola, na Praça da Bandeira,
sob coordenação do maestro Rosenil Rodrigues.
O repertório inclui clássicos da música raiz

sertaneja, com os ritmos
adotados na viola caipira
como guarânia, arrasta-pé, cururu, cateretê, toada, pagode e outros.
No dia 14, às 8h, haverá Ato Cívico na Praça
da Bandeira, seguido de
desfile cívico-militar na
Avenida Coronel Manoel
Inocêncio, às 9h (À noite, às 19h30, haverá um
Culto em Ação de Graças
na IBAS – Igreja Batista Aldeias da Serra (Rua
Valdevino
Guilherme
de Paula, 68, Aldeias da
Serra).
No dia 16 de abril, a
programação
cultural
contará com um evento
especial na Praça da Bandeira: o Drum Day Caçapava, um encontro com
bateristas de diversas localidades que ocorrerá a
partir das 14h.
À noite, às 20h, o destaque ficará por conta de

um show da banda Serial
Funkers, com um repertório que inclui clássicos
da MPB e sucessos da
música internacional.
De 18 a 20 de abril, a Biblioteca Pública Edgard
Portes recebe programação especial em homenagem ao aniversário de
Caçapava e em comemoração à Semana do Livro
Infantil, com exposição e
visitas agendadas ao espaço. No dia 21 de abril,
o Parque Ecológico da
Moçota receberá o projeto Brincando no Bairro
com atividades recreativas a partir das 9h.
Fechando o calendário
de atividades em homenagem ao aniversário de
Caçapava, no dia 30 de
abril, às 9h, haverá a reinauguração do Ginásio
Municipal de Esportes,
com atividades esportivas e recreativas.
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Caçapava promove
Campeonato
Regional de
Futebol Feminino a
partir deste domingo
(10)

Caçapava inicia neste
domingo (10) a décima
edição do Campeonato
Regional de Futebol Feminino, competição organizada pela Prefeitura
de Caçapava, por meio
da Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer – Divisão de Esporte e que envolverá cinco equipes do
Vale do Paraíba e Litoral
Norte.

Participam as equipes de
Caçapava, São Sebastião, Caraguatatuba, Paraty e Paraibuna.
A primeira fase do campeonato começa neste
domingo, às 10h, com
dois confrontos: Em Paraibuna, jogam Paraibuna e Caçapava e em São
Sebastião, São Sebastião
e XV de Caraguatatuba.
A segunda fase da com-
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petição está marcada
para começar no dia 26
de junho. A Final está
prevista para o dia 24 de
julho.
O Campeonato Regional de Futebol Feminino
teve sua primeira edição
em 2009. A equipe de
Caçapava é a atual campeã (2019) e ganhou a
competição por mais 5
vezes.
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Ubatuba
divulga agenda
do fim de
semana de 9 e
10 de abril

Saiba quais são as opções
de lazer e entretenimento
em Ubatuba para o fim
de semana de 9 e 10 de
abril. Na agenda, eventos
esportivos, dança e muita música com a Retreta
Maestro Pedrinho – da
Associação Lira Padre
Anchieta. Confira:
Sábado – 9 de abril
Circuito Militar de Surf
2022
8h – Primeira etapa do
Circuito Militar de Surf
2022 – Itamambuca
Categorias: Open Militar,
Master Militar, Kahuna
Militar, Long Militar,
Open Local, Long Open
e Sub 16 Masculino, destinadas a 120 atletas.
Long Challenge
9:30h às 12:00h – Rolezão de longboard / skate

/ bike / roller pela cidade
com parada nos seguintes pontos turísticos:
Saida: Ponte sobre Rio
Acaraú as 09:30h
1ª Parada – Letreiro de
Ubatuba
2ª Parada Praça da Baleia
3ª Parada Pista de Skate
Publica (Skatepark)
12:30h às 14:00h – Gincanas com prêmios para
os participantes
Domingo – 10 de abril
Circuito Militar de Surf
2022
8h – Primeira etapa do
Circuito Militar de Surf
2022 – Itamambuca
Categorias: Open Militar,
Master Militar, Kahuna
Militar, Long Militar,
Open Local, Long Open
e Sub 16 Masculino, destinadas a 120 atletas.

Long Challenge
09:30h às 12:00h – LongChallenge Aulão de
Longboard gratuito com
a presença dos atletas no
Centro de Convenções
de Ubatuba. Sorteio de
brindes
13:00h às 14:00 – Best
Trick
14:30h – Encerramento e
entrega dos prêmios
Brasil 2022
14h – Seletiva de dança
Teatro Municipal Pedro
Paulo Teixeira Pinto
(Ingressos antecipados
no megabilheteria.com e,
no dia, a partir das 9h no
Teatro)
Música na Praça
21h – Música na Praça
Exaltação da Santa Cruz
com a Retreta Maestro
Pedrinho

08 de Abril de 2022

Ilhabela encerra
temporada de cruzeiros
neste domingo com R$
10 milhões injetados na
economia

Ilhabela encerra no próximo domingo (10/4) a
temporada 2021/2022 de
navios de cruzeiro.
A última escala será do
maior navio da Companhia Costa Cruzeiros, o
Costa Diadema, que tem
capacidade para 2 mil
passageiros. Ele estará
na Ilha às 9h do domingo e a saída está prevista
para 18h. Mesmo com
algumas suspensões de
escalas por parte da Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária)
no começo deste ano,
em função da pandemia,
o saldo foi extremamente positivo em Ilhabela e
marcou a retomada econômica do setor.
Cerca de 30 mil pessoas
visitaram Ilhabela durante as 14 escalas, injetando R$ 10 milhões na
economia local, através
da compra de souvenires,
artesanatos, roupas, consumo em restaurantes,

bares, cafés, quiosques e
em passeios turísticos.
O prefeito de Ilhabela,
Toninho Colucci, comemorou a retomada dos
cruzeiros marítimos. “A
pandemia
representou
um grande desafio para
o setor, que teve menor
número de navios visitando o Brasil e ainda
uma paralisação solicitada pela Anvisa nos meses
de janeiro e fevereiro.
Mesmo assim, devemos
comemorar os resultados, porque são fruto de
muito trabalho e superação. Nossa economia
foi beneficiada com os
cruzeiros, gerando mais
empregos e renda”, destacou.
Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ilhabela, Luciane Leite, os
navios são sempre muito
bem-vindos. “Além de
movimentar nossa economia, são uma forma de
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promover nosso destino
tanto para turistas brasileiros quanto estrangeiros. Diferentes agências
e operadoras comercializam este produto pelo
mundo e oferecem capacitações aos agentes de
viagem sobre os destinos
onde os navios fazem escalas. Este ano tivemos
até casamento na ilha
com noivos e convidados
que estavam a bordo de
um cruzeiro. De fato, são
muitas oportunidades e
benefícios para o turismo
local”.
Nem bem foi encerrada
a temporada 2021/2022,
a Prefeitura de Ilhabela
já trabalha para confirmar novas escalas para
a temporada 2022/2023.
A cidade participará da
Seatrade Cruise Global
neste mês, a feira mais
importante do mercado
de cruzeiros em Miami, a
fim de apresentar o destino.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS

permanecer no local de aplicação das provas, bem como, será disponibilizado ÁLCOOL EM GEL
e/ou 70% para uso obrigatório dos candidatos e do pessoal em serviço no dia da prova.

A Prefeitura de Monteiro Lobato/SP, com a supervisão da Comissão de Concurso especialmente
nomeada pela Portaria nº 8.266 de 12 de janeiro de 2022, usando das atribuições legais:
I.

CONVOCA os candidatos que foram classificados e habilitados na Prova Objetiva (vide ANEXO I),
para a realização da PROVA PRÁTICA, no Município de Monteiro Lobato/SP, obedecendo à
data, horário e local, a seguir:

IMPORTANTE: Nenhum candidato terá acesso para a realização das Provas Práticas após o
fechamento dos portões, portanto, recomenda-se ao candidato que compareça no local da
realização da Prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos.
1.

No dia e no local da realização da prova/avaliação não será permitido ao candidato
comunicar-se fora do ambiente da prova (por qualquer forma, utilizando-se ou não de
equipamentos eletrônicos, celulares e ou similares) mantendo seu contato apenas, com os
avaliadores/aplicadores e na forma definida pelos responsáveis, bem como não será permitido
o uso de celular e ou similares para quaisquer fins, durante todo o período em que estiver no
ambiente e local da prova. Por questões de segurança, os celulares poderão ser lacrados em
invólucros próprios – devendo assim permanecer até o final da prova/avaliação.

2.

Ao término da avaliação, o candidato deverá assinar sua Folha própria de Avaliação/Prova e
dirigir-se diretamente a saída do local de realização da Prova. O candidato não poderá
permanecer nas imediações do local de Prova, após sua realização.

PROVAS PRÁTICAS - DATA: 24/04/2022 (DOMINGO)

Abertura dos Portões: 09h30min. Fechamento: Impreterivelmente às 10h00min.

Horário de início: 10h00min*

*Havendo estrutura instalada e pronta no local das provas, os trabalhos poderão ser iniciados antes
mesmo do horário previsto, respeitado a ordem de chegada dos candidatos e sem qualquer prejuízo
aos demais, vez que as avaliações são individuais.
Empregos/Candidatos

Local e Endereço

GARAGEM

1.02 - Motorista;
2.05 - Operador de Máquina Agrícola;

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o
presente edital, que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet
nos endereços www.integribrasil.com.br e www.monteirolobato.sp.gov.br, e ainda no JORNAL O
VALE/ GAZETA DE TAUBATÉ, bem como poderá ser divulgado em outros meios de comunicação
visando atender ao restrito interesse público.

Rua Humberto Capelli, 81, Centro.
Monteiro Lobato/SP

2.06 - Operador de Máquina Hidráulica.
II.

08 de Abril de 2022

MODELO DA MÁQUINA, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS
a) A Prova Prática para os empregos citados abaixo, será realizada através da condução de
veículo/equipamento/máquina com as seguintes especificações:

Monteiro Lobato/SP, 08 de abril de 2022.
A COMISSÃO

1.02 - Motorista: Ônibus escolar; MODELO 15.190 – EOD EHD – ORC; MARCA: VW; ANO:
2020/2021; ou similar.
2.05 - Operador de Máquina Agrícola: MODELO: 685; MARCA: Valtra; ANO 1997; ou similar.
2.06 - Operador de Máquina Hidráulica: MODELO: Motoniveladora; MARCA: Sany; ANO: 2012;
ou similar.


Aspectos a serem avaliados: Habilidade na operação do veículo/equipamento/máquina,
habilidade e cuidados básicos na condução do equipamento/máquina. Posicionamento
correto do veículo/equipamento/máquina no local de partida, verificação dos acessórios do
veículo/equipamento/máquina,
verificação
preventiva
para
operação
do
veículo/equipamento/máquina.



Critérios de distribuição de pontos: Serão distribuídos
abertura, na forma do Anexo II.

conforme publicado no Edital

de

b) Os candidatos deverão comparecer na data, local e no horário previsto com no mínimo 30
minutos de antecedência, munidos obrigatoriamente:
1. Da CNH original categoria “D” no mínimo, dentro da validade. A não apresentação dos
documentos aqui exigidos impedirá a realização da prova pelo candidato;
2. De roupas e sapatos adequados para a execução das atividades.
Importante: Fica desde já estabelecido que antes de iniciar as provas, o avaliador fará uma
avaliação dos conhecimentos e do domínio prático operacional do candidato, relativamente ao
veículo/equipamento/máquina que irá realizar a prova. Caso o candidato demonstre conhecimento
insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na operação, na sua integridade
física ou a terceiros, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será considerado
desclassificado e eliminado do Certame.
III.

CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS

CONDIÇÃO DE OBRIGATORIEDADE: Caso, na localidade persista a condição da pandemia –
COVID19, oficialmente declarada pelas autoridades do Município – NA DATA DA APLICAÇÃO DA
PROVA - será obrigatório o uso de máscaras por parte dos candidatos durante todo o tempo que
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ANEXO I
1.02 - MOTORISTA
Data Nasc.

Filhos

2000201691

Inscrição

DANIEL DHARCIO DE PAULA

Candidato

13/01/1971

1

2000201122

EMANUEL ALVES DA SILVA

17/12/1975

1

2000201115

GABRIEL DA COSTA NASCIMENTO

21/02/2000

0

2000201272

GERALDO CARVALHO NUNES

08/05/1972

0

2000201631

GUSTAVO AFONSO LOURENCO BARBOSA

25/03/1997

0

2000200860

ISAAC JARDIM DOS SANTOS

08/04/1977

1

2000201123

JOSE FLAVIO DE AVILA

04/08/1968

1

2000200903

LUCAS NOGUEIRA NARDY

31/03/1993

0

2000200939

LUCIANA APARECIDA DIAS

27/09/1969

0

2000201292

MAICON DOUGLAS DE AGUIAR LIMA

18/12/1991

1

2000201402

MARCELO MORAIS MEDEIROS

30/09/1982

0

2000201587

MICHELLE CRISTINA DINIZ DA SILVA

19/06/1991

2

2000201565

ORLANDO MARQUES PINTO

29/04/1970

1

2000201483

REBERT MAICON ISAIAS

13/12/1986

0

2000201448

RENATO JOSE DA SILVA

31/07/1993

0

2000200900

TADEU DONIZETI LINO TEIXEIRA

15/05/1984

3

2000200861

WEVERTON DIEGO DE LIMA

25/07/1988

0

2000201659

WILL GERONIMO DA SILVA

08/01/1989

3

Data Nasc.

Filhos

25/07/1988

0

2.05 - OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA
Inscrição
2000200862

Candidato
WEVERTON DIEGO DE LIMA

2.06 - OPERADOR DE MÁQUINA HIDRÁULICA
Inscrição

Data Nasc.

Filhos

2000201647

DOUGLAS RAFAEL DA SILVA

18/11/1997

1

2000201596

LUIS CARLOS DINIZ

Candidato

25/04/1973

0

2000201581

LUIZ ALBERTO DE SOUZA

29/09/1986

2
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Fundo Social de
Pinda encaminha
doação para
Ubatuba

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Pindamonhangaba realizou
nesta semana uma importante ação humanitária às vítimas das fortes
chuvas que caíram no último final de semana em
Ubatuba, com a entrega
de mais de 1.000 peças
de produtos de higiene
pessoal.
O trabalho foi comandado pela primeira dama e
presidente do Fundo Social, Dra. Claudia Vieira

Domingues e toda a doação foi entregue pela
Secretaria de Segurança,
através da Guarda Civil
Metropolitana.
O Fundo Social de Pinda conseguiu arrecadar
120 kits com produtos de
limpeza, 312 escovas de
dente, 216 unidades de
álcool em gel e cerca de
500 fraldas, que foram
produzidas pelo Projeto
Gente Miúda, implantado no ano passado pelo
FSS. “Queremos agra-
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decer a Dra. Claudia e
todos do Fundo Social
de Pinda por essa importante ajuda que vai colaborar muito no socorro
às famílias afetadas pela
chuva em nosso munícipio”, afirmou a responsável pelo FSS de Ubatuba,
Rita de Cássia. Qualquer
doação pode ser encaminhada para Ubatuba e
entregue na sede da entidade, localizada na Av.
Gov. Abreu Sodré – bairro Perequê Açu.

