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Taubaté informa
fechamento
temporário do sítio do
picapau amarelo

A Prefeitura de Taubaté informa a população
que o Museu Monteiro
Lobato (Sítio do Picapau Amarelo) está
fechado temporariamente a partir desta sexta-feira, 07 de
janeiro. O motivo é

aumento de casos de
Covid-19 entre os servidores do local.
Por tratar-se de ponto turístico de ampla
visitação, a Prefeitura toma esta iniciativa
para segurança dos turistas, munícipes e ser-

vidores.
Durante o fechamento,
será realizada limpeza
e desinfecção de todo
espaço.
As atividades serão
retomadas na próxima
quarta-feira, dia 12 de
janeiro.

Alterada data de
interdição de trecho da avenida
do povo em Taubaté para este
sábado

A Prefeitura através da
Secretaria de Mobilidade Urbana informa
alteração na data de
interdição de parte da
Avenida do Povo prevista para acontecer
nesta sexta-feira para
obras nas galerias pluviais.
Devido alteração no
Cronograma da Secretaria de Obras a interdição acontecerá neste
Sábado, dia 08 de janeiro a partir das 7 h.
A interdição estará devidamente sinalizada
e se inicia a partir do
cruzamento da Avenida do Povo com a Rua

Marechal Arthur Costa
e Silva próximo a Faculdade de Fisioterapia
e o Departamento de
Comunicação da UNITAU.
Para os motoristas que
se dirigem em sentido ao Mercatau e via
Dutra, poderão fazer
o contorno da obra de
forma
simplificada
acessando a Rua Marechal Arthur Costa e
Silva, seguindo para
a Rua Claro Gomes e
após para a Rua Presidente Getúlio Vargas
que dará acesso novamente a Avenida Walther Thaumaturgo (Av.
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do Povo). Para queles
que trefegam no sentido contrário na Avenida do Povo vindos
da Via Dutra em direção a área Central ou
Estádio Joaquinzão, a
faixa segue seu fluxo
de trânsito normalmente sem alterações.
As obras nas galerias
visam permitir melhor
escoamento das águas
da chuva naquela localidade e tem previsão
de término pela Secretaria de Obras para a
próxima segunda-feira,
dia 10 de janeiro, a depender da situação meteorológica.
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Programa de castração
de animais abre vagas
para diversos bairros
de Pindamonhangaba

08-09-10 de Janeiro 2022

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 33, Termo nº 7534
Faço saber que pretendem se casar JHONY AZEREDO DA SILVA e MAYARA KETLYN PRADO DE JESUS, 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 11 de julho de 2000, de estado civil
solteiro, de profissão promotor de vendas, residente e domiciliado na Rua Vinte e Três, nº 101, Jardim Alberto
Ronconi, Tremembé/SP, filho de JOÃO GOMES DA SILVA, natural de Simões Filho/BA, residente e domiciliado em Campos do Jordão/SP e de JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS AZEREDO, natural de Campos
do Jordão/SP, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no
dia 25 de julho de 2000, de estado civil solteira, de profissão promotora de vendas, residente e domiciliada na
Rua Nove, nº 335, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha de JEFFERSON BORGES FERREIRA DE JESUS,
natural de Nova Iguaçu/RJ, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de LUCIANA PAULA PRADO, natural
de Taubaté/SP, residente e domiciliada 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.

Deslizamento de terra atinge
residência em Campos do
Jordão

Nos dias 11 e 12 de janeiro, o programa de
castrações executado
pelo Cepatas (Centro
de Proteção e Atendimento Animal) da
Prefeitura de Pindamonhangaba realiza inscrições para diversos
bairros do município.
No total, são 200 vagas
por dia, preferencialmente para cães e gatos
fêmeas.
Desta vez, os bairros
beneficiados são: Goiabal, Campinas, Lago
Azul (Goiabal), Shangri-lá, Pinhão do Borba e Pinhão do Una. As
castrações para cães e
gatos realizadas pela
Prefeitura acontecem
por região específica a

cada mês.
As inscrições vão
acontecer às 9 horas
no Centro Comunitário do Goiabal. Os solicitantes devem usar
máscara, além de levar
comprovante de residência, CPF, RG e cadastro único. Não é necessário levar o animal
para a realização da
inscrição. Serão atendidos até dois animais
por residência. Após a
inscrição, a equipe do
Cepatas vai entrar em
contato com o tutor do
animal (por meio do
telefone de contato que
ele deixou no ato da
inscrição), informando
dia, horário e cuidados
pré-cirúrgicos.

Todos os animais castrados pelo programa
são microchipados, ou
seja, eles serão monitorados por meio de uma
plataforma doada para
a Prefeitura pela My
Track Pet - sistema no
qual o microchip está
atrelado ao CPF do tutor, funcionando como
um GPS dos animais.
Desta forma a Prefeitura tem condições de
monitorar o animal. Se
caso ele se perder, há
mais chances de localizá-lo ou, se por alguma razão esse animal
sofrer maus tratos ou
for abandonado, a localização do tutor responsável também fica
facilitada.

Um
deslizamento
de terra atingiu uma
casa em Campos do
Jordão após chuvas
persistentes
dessa
última semana. O
incidente aconteceu
nesta manhã de sexta-feira (7). Um homem (24) que estava
no local conseguiu
sair da casa e estava

consciente quando o
resgate chegou.
Segundo as informações do Corpo de
Bombeiros (CB), a
acorrência está em
andamento
desde
das 10horas da manhã com socorro integrado das equipes
dos bombeiros em
apoio a Defesa Civil

do município. A residência atingida fica
na Rua Geraldo Felix
Pereira, bairro Britador. Os bombeiros
conduziram a vítima
ao Pronto Socorro
municipal pela Unidade de Resgate. A
residência foi avaliada e interditada pela
Defesa Civil.
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Restrição de entrada e circulação de
caminhões em Ilhabela continua até 30 de
janeiro

Ilhabela continua com
a restrição de entrada
e circulação de caminhões de acordo com o
decreto 8.904/2021. A
medida é válida até 30
de janeiro, sempre de
sexta a domingo.
É proibida a entrada de
caminhões na cidade
das 16h de sexta-feira
às 23h59 de domingo.
Já a circulação desses
veículos dentro do município fica proibida
entre 22h de sexta-feira
às 23h59 de domingo.
O decreto não é aplica-

do a caminhões de pequeno porte denominado Veículo Urbano de
Carga (VUC), que não
excedam a largura máxima de 2,20 metros,
comprimento de 6,30
metros e carga total de
até 3 toneladas.
Os veículos que não
se encaixam na proibição são os das Forças Armadas, Polícias
Civil, Militar, Federal,
Corpo de Bombeiros,
veículos utilizados na
prestação de serviços
essenciais como de
gêneros alimentícios
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perecíveis e não perecíveis, combustíveis,
energia elétrica, água,
coleta e transbordo de
lixo, serviço postal,
atendimento de urgências e emergências, socorro mecânico (guincho) e remoção de terra
e entulho em virtude de
desastres naturais.
A restrição foi implantada antes do Natal
para contribuir com
uma melhor mobilidade urbana, considerando o número de visitantes na cidade em
alta temporada.

Prefeitura de Ubatuba
prorroga inscrição de
processo seletivo para
estagiários

A Prefeitura de Ubatuba, por meio do Centro
de Integração Empresa
Escola (CIEE), informa que o prazo de inscrição para o processo
seletivo de estagiários
foi prorrogado até o dia
31 de janeiro. Interessados podem participar
de maneira online pelo
site www.cieee.org.br
e, no momento do cadastro, o candidato estará apto para responder o questionário para
análise curricular.
O processo acontece
em duas etapas: a pri-

meira, a análise curricular e, a segunda,
entrevista na Prefeitura de Ubatuba. Para
participar, é necessário atender todos os
requisitos previstos no
edital, que pode ser
acessado pelo site do
CIEE por meio de link:
https://pp.ciee.org.br/
vitrine/3606/detalhe .
As vagas são para Ensino Técnico, que prevê uma bolsa auxílio é
de R $613,66 por mês e
jornada 30hs semanais;
e Ensino Superior, cuja
bolsa auxílio é de R

Defesa Civil continua com alerta de chuvas
intensas até sábado (8/1)

A Defesa Civil do Estado continua com alerta
de chuvas intensas até
o próximo sábado (8/1)
no Litoral Norte, com
previsão de acumulados de 175 mm.
O alerta ressalta que

um grande volume de
água pode cair em um
espaço curto de tempo,
com risco de transtornos como deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes
e ocorrências relacio-

nadas a raios e ventos,
principalmente nas regiões mais vulneráveis
como as áreas de risco.
Para
emergências,
acione a Defesa Civil
pelo 199 ou o Corpo de
Bombeiros pelo 193.
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$981,85 por mês – jornada 30hs semanais.
Ambos receberão auxílio transporte de R $30
por mês. A duração do
contrato é de. No máximo, 24 meses.
Para alguns cursos,
as vagas são em caráter de cadastro reserva devido à vigência
do processo 01/21. Já
para outras, o início é
imediato. O processo
seletivo tem a duração
de um ano a partir da
data de homologação
podendo ser renovado
por igual período.
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IBGE prorroga
inscrições para 39
vagas de emprego em
Tremembé

Oportunidades
são
para candidatos com
nível de escolaridade
fundamental e médio
completos; Inscrições
vão até 21 de janeiro e
a prova será realizada
em 10 de abril de 2022.
Salários oferecidos podem chegar a R$ 3 mil
de acordo com a produtividade; O IBGE –
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
está selecionando 39
pessoas de Tremembé para trabalhar no
Censo 2022, nas vagas
de Agente Censitário
e Recenseador. O renomado Instituto é o
principal provedor de
informações geográficas e estatísticas do
Brasil e está oferecendo 39 vagas com salários médios que podem
chegar até R$ 3 mil de
acordo com a produti-

vidade, com contratos
de trabalho de até 5
meses e que podem ser
prorrogados.
“Esta é uma boa oportunidade para as pessoas
que estão procurando
emprego e gostariam
de ter uma experiência
profissional importante, em uma instituição
renomada a nível mundial como é o IBGE.
Para apoiar os cidadãos tremembeenses,
a equipe da Prefeitura
está disponível para
tirar as dúvidas”, explica Rômulo Gomes,
Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Econômico de Tremembé.
As inscrições podem
ser feitas no link abaixo para os cargos de
Agentes Supervisores,
Agentes Municipais e
Recenseador: https://
conhecimento.fgv.br/

concursos/ibgepss21
Além dos bons salários, os cargos no IBGE
ainda incluem diversos
benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, férias e
13º proporcionais. A
contratação será feita
por meio de
Processo
Seletivo
Simplificado, para níveis de Ensino Médio
e Fundamental completos. Aproveite esta
oportunidade! As inscrições foram prorrogadas e vão até o dia
21 de janeiro. SAIBA
MAIS EM: censo2021.
ibge.gov.br Quer saber
sobre a estimativa de
remuneração do recenseador? Clique no link:
https://censo2021.
ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html#simulador

EXTRATO DE REVOGAÇÃO – Conforme despacho da Sra.
RAPHAELA CAROLINE PEDROSO ABRANTES, Secretaria
Municipal de Administração de Potim/SP, fica REVOGADO o
Pregão Eletrônico Nº 017/2020, Processo Administrativo Nº
023/2020, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para a Assessoria Técnica e Pedagógica para Formação Continuada de Professores da Rede Municipal de Ensino,
conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital.
Potim, 07 de janeiro de 2022. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.
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Polícia Ambiental
resgata capivara ferida
no Centro de Taubaté
A Polícia Militar Ambiental foi acionada,
na manhã desta sexta-feira (7), para capturar uma capivara que
estava transitando pela
Avenida Faria Lima,
área central da cidade,
contra o fluxo de ve-

ículos. O animal, que
seguiu sentido Rua
Juca Esteve e procurou
abrigo dentro de um
banheiro de uma associação foi capturado
pela PM Ambiental e
Defesa Civil, por voltar das 9h. O animal

não apresentou resistência durante a abordagem e foi capturado e encaminhado ao
Centro de Recuperação
de Animais Silvestres,
do Projeto Selva Viva,
Bairro do Barreiro em
Taubaté.

ONG de Taubaté faz feira de adoção de
animais do CCZ

ONG Chico Pata, parceira da Prefeitura de
Taubaté, promove no
próximo sábado, dia
8 de janeiro, uma feira de adoção de cães
e gatos abrigados pelo
Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ).
Serão colocados para
adoção cinco cães e
seis gatos. Os animais
selecionados são de diferentes portes, passam
antes por exames clínicos, vacinação e são

castrados.
Interessados podem ir
na Poli Pet das 9h às
16h. A Poli Pet fica na
avenida Itália, 1.540,
Jardim das Nações.
Os adotantes devem
ser maiores de 18 anos
e precisam preencher
um formulário com dados pessoais como endereço e telefone. Isto
é necessário porque
existe um acompanhamento após adoção,
tanto dos cães como

gatos.
A ONG Chico Pata
também oferece todo
suporte que o adotante precisar, como dicas
para alimentação, onde
vacinar e adaptação.
Interessados em adotar um animal também
podem entrar em contato com o CCZ pelo
telefone 5704-8048. O
CCZ fica na Estrada
Particular dos Remédios, nº 2.764, Bairro
dos Remédios.

EXTRATO DE REVOGAÇÃO – Conforme despacho da
Sra. RAPHAELA CAROLINE PEDROSO ABRANTES, Secretaria Municipal de Administração de Potim/SP, no dia
07 de janeiro de 2022, fica REVOGADO o Pregão Eletrônico Nº 016/2020, Processo Administrativo Nº 080/2020,
cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada
para a Realização de Capacitação para os Beneficiários
do Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego,
conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.
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