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Pintura em Tela com 
Tinta Acrílica, Capoei-
ra Angola, Sapateado, 
Teatro, Musicalização, 
Piano, Coro (Canto 
Coral), Violão, Vio-
lão aplicado ao Choro, 
Violino, Viola de Arco, 
Violoncelo, Flauta 
Transversal, Trompete, 
Trombone e Eufônio, 
Pandeiro.
Para inscrição é ne-
cessário preencher o 
formulário online e 
anexar os seguintes 
documentos: RG, CPF 
e comprovante de re-
sidência. Os menores 
de 18 anos, além de 
anexar toda documen-
tação pessoal, devem 
também incluir o RG 
e CPF dos pais ou res-
ponsáveis legais.
Cada oficina terá sua 
própria especificação, 
como faixa etária míni-
ma, entre outras, e 80% 

Nesta segunda-feira, 
dia 8 de jullho, a  Se-
cretaria de Cultura e 
Economia Criativa da 
Prefeitura de Tauba-
té, abre inscrições 
para oficinas gratuitas 
presenciais que serão 
realizadas no Centro 
Cultural Municipal 
Toninho Mendes. Ao 
todo, serão oferecidas 
339 vagas nos perío-
dos da manhã, tarde e 
noite, e elas serão pre-
enchidas por ordem de 
inscrição.
As inscrições serão 
realizadas exclusiva-
mente através do link: 
https://linktr.ee/ofici-
nasdocentrocultural.
Os interessados po-
derão se inscrever 
nos seguintes cursos: 
Desenho com Grafi-
te, Desenho e Pintura 
Experimental, Dese-
nho e Pintura Iniciante, 

das vagas de cada cur-
so deverão ser preen-
chidas por moradores 
de Taubaté.
No dia 21 de julho sai-
rá a lista de matrículas 
aprovadas e as oficinas 
presenciais começam 
no dia 25 de julho no 
Centro Cultural Muni-
cipal Toninho Mendes.
Durante a primeira se-
mana de inscrições, o 
Centro Cultural estará 
disponível para ajudar 
os candidatos que esti-
veram sem meios para 
acessar a internet.
Mais informações po-
dem ser obtidas atra-
vés dos telefones (12) 
3625-5140 e 3625-
5030, ou do e-mail cul-
tura@taubate.sp.gov.
br. O Centro Cultural 
Municipal Toninho 
Mendes fica localizado 
na Praça Coronel Vito-
riano, 01, Centro.

Centro cultural de Taubaté abre 
inscrições para oficinas hoje, dia 8

uma equipe completa, 
com 2 (duas) médicas 
veterinárias, 1 (uma) 
técnica veterinária, e 
uma equipe de limpeza 
e higienização dos am-
bientes, que possibi-
litam a realização das 
rotinas com eficiência.
ALGUMAS ATIVI-
DADES
Cuidados e práticas ve-
terinárias, promovendo 
o bem-estar e seguran-
ça para os animais que 
estão no canil.
Visitas técnicas sobre 
assuntos de saúde hu-
mana relativas aos ani-
mais.

O Centro de Obser-
vação Animal (COA) 
possui uma estrutu-
ra destinada ao reco-
lhimento de cães em 
situação crítica e de 
abandono que necessi-
tam de assistência ve-
terinária. São animais 
errantes, sem tutor ou 
responsável, fêmeas 
prenhas, filhotes, ou 
adultos portadores de 
zoonoses OU SEJA, 
QUE ESTEJAM DO-
ENTES E REPRE-
SENTEM RISCOS 
PARA A SAÚDE DOS 
HUMANOS. 
O COA conta com 

Realização de campa-
nhas de adoção com os 
animais saudáveis do 
canil.
O QUE O COA NÃO 
PODE
 Aplicar práticas vete-
rinárias, elaborar recei-
tas, resgatar animais de 
rua que não apresen-
tam zoonoses, ou pres-
tar socorro em animais 
que possuem tutores.
VISITAÇÃO
Para visitar o coa, 
agende um horário 
pelo telefone (12) 
3674-3301 e conheça 
todas as regras para a 
visitação.

Você Conhece O Coa? 
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Aviso de Inabilitação e Convocação – Pregão Eletrônico Nº 019/2022 - Aquisição de 
Equipamentos e Mobiliário do Programa Qualifar SUS, Conforme Termo de Referência 
e demais Anexos do Edital. Conforme despacho da Sra. Prefeita, Érica Soler Santos de 
Oliveira, ficam ANULADOS os atos da Sessão de Abertura do Pregão em epígrafe, reali-
zada em 13/05/2022, em relação à habilitação da empresa HG COMERCIO DE MOVEIS 
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, restando a mesma INABILITADA, tendo 
em vista o apenamento vigente da empresa no Art. 7, da Lei Nº 10.520/02. Sendo assim, 
convocam-se as empresas habilitadas que ficaram em segundo lugar nos itens 05 e 09 
para sessão de negociação, a se realizar no dia 11/07/2022, às 10h00min, horário de Bra-
sília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 07 de julho 
de 2022. Evelin F. S. Santos – Pregoeiro.

Aviso de Habilitação, Desclassificação e Convocação – Pregão Eletrônico Nº 028/2022 
– Objeto: Aquisição de Equipamentos Médicos e de Informática, e Mobiliário para as Uni-
dades Básicas de Saúde do Município de Potim/SP - Proposta Federal - A Prefeitura 
Municipal de Potim/SP informa que, após análise das documentações de habilitação e 
propostas do Pregão em epígrafe, obteve-se o seguinte resultado: Empresas Habilita-
das: BH DENTAL COMERCIAL EIRELI EPP, SILVIO VIGIDO, HOFFMANN & GOMES 
LTDA EPP, HM LINCK ME, LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO-
DUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 
LTDA, COMERCIAL GUARA LTDA e ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME; Empresas 
Inabilitadas: JOÃO MARCOS ESTEVES PEREIRA45101340880 e HG COMERCIO DE 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI: tendo em o registro de impe-
dimento vigente para contratação no TCE, tipificado no art. 7, da Lei 10.520/02; TYCO 
SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela não apresentação do Cadastro 
de CNPJ, conforme item 1.2.2 a) do Anexo II do Edital. Propostas Desclassificadas devi-
do ao produto ofertado não atender às exigências do descritivo do Termo de Referência: 
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA-
LARES EIRELI, para o item 45; COMERCIAL GUARA LTDA, para os itens 22, 29 e 42; 
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EPP, para o item 34; CLARO 
MED - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, para o item 
48. Convoca-se as empresas habilitadas para sessão de negociação, a se realizar no 
dia 11/07/2022, às 10h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso iden-
tificado no link - licitações”. Potim, 07 de julho de 2022. Maurino P. S. Junior – Pregoeiro.

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

Livro D-26, FLS. nº 102, Termo nº 7673
Faço saber que pretendem se casar ZENILDO RODRIGUES DO SACRAMENTO e LUCIENE FIGUEI-
REDO DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 
do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Maraú-BA, nascido no dia 02 de março de 1986, de 
estado civil solteiro, de profissão trabalhador rural, residente e domiciliado na Estrada Municipal Raul Ribeiro 
dos Santos, nº 9400, Fazenda Lagoa, Tremembé/SP, filho de RAIMUNDO VIEIRA DO SACRAMENTO, 
residente e domiciliado em Canavieiras/BA e de MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, residente e 
domiciliada em Ubatã/BA. A habilitante é natural de Aurelino Leal-BA, nascida no dia 12 de julho de 1977, 
de estado civil divorciada, de profissão serviços gerais, residente e domiciliada na Estrada Municipal Raul 
Ribeiro dos Santos, nº 9400, Fazenda Lagoa, Tremembé/SP, filha de ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, 
falecido em Aurelino Leal/BA e de ROSALINA FIGUEIREDO DA SILVA, falecida em Mairiporã/BA. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Car-
tório 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



pág. 3 08  de Julho 2022 A Gazeta dos Municípios

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

Integral e Professor de 
Educação Básica II das 
vagas e das aulas/salas 
remanescentes, PARA 
C O M PA R E C E R E M 
NO DIA 12/07/2022, de 
acordo com os horários 
descriminados no edi-
tal, na Secretaria Muni-
cipal de Educação, sito 

A Secretaria de Edu-
cação de Tremembé 
convoca os aprovados 
no processo seletivo nº 
003/ 2021, 
para Auxiliar de De-
senvolvimento Infantil, 
Merendeiro, Professor 
de Educação Básica I, 
Professor I Educação 

na Praça Jorge Tibiriçá, 
93 - Centro – Tremem-
bé. Atenção! Confira o 
EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO na íntegra dis-
ponível no site da Pre-
feitura de Tremembé, 
bem como os detalhes 
e documentos a serem 
apresentados.

Edital de 
convocação para 

auxiliar de 
desenvolvimento 

infantil, merendeiro 
e professor em 

Tremembé
Mafuz (Rua Fernando 
Pessoa).
Nos dias 13 e 14 de ju-
lho, será a vez do bair-
ro Pinus do Iriguassu 
receber as atividades, 
das 12h30 às 16h, na 
Escola Estadual Lu-
ciana Damas Bezerra 
(Estrada Camanducaia 
– Pinus 1).
Na sexta-feira, dia 15 
de julho, a programa-
ção chega ao bairro 
Vitória Vale, das 10h 
às 15h, na Quadra Po-
liesportiva do bairro 
(Rua Delfim Lourenço 
da Cunha).
Na semana seguinte, 
dias 18 e 19, o local 
das atividades será a 
EMEF Professora He-
mengarda Rodrigues 
Braga (Rua Benjamim 
Elias, 175), no bairro 
Piedade. O horário é 
das 12h30 às 16h.
O bairro Borda da 
Mata receberá a pro-
gramação nos dias 20 e 
21 de julho, das 12h30 
às 16h. O local será 
a EMEF Reverendo 
Prof. Eliel de Almei-

A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer – Divisão 
de Esportes, realiza a 
partir desta segunda-
-feira (11) o projeto 
“Tô de Férias” com ati-
vidades recreativas em 
nove bairros da cidade.
A programação ocor-
rerá até o final de julho 
em espaços como es-
colas, quadras polies-
portivas e praças dos 
bairros. O objetivo é 
oferecer entretimento e 
lazer para criançada no 
período de férias esco-
lares.
Realizado em parceria 
com a Secretaria de 
Educação, o projeto 
oferecerá recreação, 
pintura, jogos de mesa 
e brincadeiras. Todas 
as atividades são gra-
tuitas.
O primeiro bairro a re-
ceber a programação 
será o Santa Luzia, 
nesta segunda e ter-
ça-feira (11 e 12), das 
12h30 às 16h. O local 
será a EMEF Dr. Raif 

da Martins (Av. Luiz 
Nani, 481).
A próxima região a re-
ceber o projeto será o 
Residencial Esperança, 
no dia 22 de julho, das 
10h ás 15h, na Praça 
Nelson Ortiz de Sales.
Nos dias 25 e 26 de 
julho, a programação 
será realizada em Nova 
Caçapava, na EMEI 
Professora Maria Eu-
gênia S. Ayello Faria 
(Av. Dr. João Panta-
leão, 30), das 12h30 às 
16h. A região da Vila 
Menino Jesus receberá 
o projeto dias 27 e 28 
de julho, das 12h30 às 
16h, no Parque Ecoló-
gico da Moçota (Rua 
Antonio Guedes Ta-
vares, S/N). O projeto 
será realizado no bair-
ro Village das Flores 
no dia 29 de julho, das 
10h às 15h, na praça 
do bairro. Projeto “Tô 
de Férias” – Atividades 
recreativas gratuitas, a 
partir de 11 de julho. 
Programação aberta à 
participação de toda a 
população. Participe!

Projeto leva recreação a bairros de 
Caçapava durante as férias de julho
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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”


