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Interessados em
participar dos JICS 2022 devem fazer
inscrições até dia 15 de junho

A Prefeitura de Caçapava, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e
Lazer – Divisão de Esportes, recebe inscrição,
até o dia 15 de junho, de
atletas e equipes interessados em participar da
edição festiva de retomada dos JICS – Jogos de
Inverno da Cidade Simpatia 2022, que ocorrerão
no período de 15 a 24 de
julho, no Ginásio Municipal de Esportes.
As inscrições devem
ser feitas pessoalmente
no Centro Educacional,
Cultural e Esportivo José
Francisco Natali (Av. Dr.
José de Moura Resende,
475, Vera Cruz), de se-

gunda a sexta-feira, das
9h às 11h e das 14h às
16h.
Poderão se inscrever as
seguintes modalidades:
Futsal – categorias Sub
10, Sub 12, Sub 14, Sub
17, Adulto e Veterano;
Adulto livre e feminino; Vôlei masculino e
feminino para atletas
nascidos até 1982; Vôlei
adulto livre masculino e
feminino; basquete masculino para nascidos até
1982; basquete adulto
livre masculino e feminino; tênis de mesa masculino e feminino, Sub-17
e adulto; xadrez livre,
misto.
A edição especial dos

JICS 2022 será aberta à
participação de clubes,
academias e associações
em geral.
Os jogos voltam a ser
realizados em Caçapava
após uma pausa de seis
anos. As atividades ocorrerão no Ginásio Municipal de Esportes, que foi
reaberto em abril, após
as obras de revitalização.
Esta será a 46ª edição
dos Jogos de Inverno da
Cidade Simpatia, evento
que faz parte da história
do esporte em Caçapava.
Para mais informações,
basta entrar em contato
com a Divisão de Esportes, pelo telefone (12)
3653-2603.

Prefeitura realiza segunda edição do
Bairro Cidadão na próxima
sexta-feira (10), no Ginásio Municipal
de Esportes

A Prefeitura de Caçapava
realiza na próxima sexta-feira, dia 10, das 14h
às 20h, a segunda edição
do “Bairro Cidadão”, no
Ginásio Municipal de
Esportes. A ação é um
gabinete itinerante, com
a presença de todos os
secretários municipais.
A finalidade é ouvir as
principais demandas da
população, objetivando
agilizar os atendimentos.

Os portões serão abertos
às 12h para a distribuição
de senhas. Serão distribuídas 250 unidades. Poderão buscar o atendimento
moradores de todas as
regiões do município,
desde que tenham retirado a senha. A intenção
é realizar a ação Bairro
Cidadão periodicamente.
Durante os atendimentos,
cada secretaria realizará
a escuta das principais
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demandas dos moradores
e encaminhará para os
setores responsáveis.
Serviço: Ação Bairro Cidadão
Data: 10 de junho – sexta-feira
Horário: das 14h às 20h
(distribuição de senhas a
partir das 12h)
Local: Ginásio Municipal de Esportes (Rodovia João Amaral Gurgel,
160).
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Parque de Pinda
recebe evento
‘Domingo no
Parque’

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Cultura
e Turismo, promove no
domingo (12), o evento
‘Domingo no Parque’, no
Parque da Cidade.
A programação para o dia
conta com apresentações
musicais e atividades diversas, das 10h às 18h.
No período da manhã,
se apresentam: DJ Yago,
às 10h; e a banda Mr
Crowley Ozzy Cover, às

12h.
De tarde, as atividades
são: às 14h, Banda Íris;
às 15h, a palhaça Alinda
Baker; às 16h, o grupo
de esquete sobre os 140
anos do jornal Tribuna do
Norte; e às 16h30, o DJ
Célio Lopes.
Além disso, no local terá
praça de alimentação,
feira de artesanato (Arte
Encanto), exposições de
bicicletas (Alma Libre
Bike Club) e carros (Vo-

ando Baixo), assim como
a presença da equipe do
Novo Turismo Pinda,
que divulga os atrativos
turísticos da cidade.
Segundo o secretário
adjunto de Cultura e Turismo, Ricardo Flores,
“o evento conta com
ações culturais e turísticas, além de artesanato
e gastronomia, criando
o clima perfeito para um
domingo com a família e
com os amigos”.
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EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA E AUDIÊNCIA PÚBLICA
Tema: Projeto de Lei nº 112/2022, que “dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias do Município de São Bento do
Sapucaí para o exercício financeiro de 2023 (LDO de 2023).
Em cumprimento ao disposto no artigo 126-A da Lei Orgânica de São Bento do
Sapucaí, artigo 44 da Lei Federal n°. 10.257/2001 e artigo 48, parágrafo único,
inciso I da Lei Complementar Federal n° 101/2000 e visando proporcionar a
transparência da gestão fiscal, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí
torna público que:
- Realizará às 17:00 horas do dia 20 de junho de 2022, AUDIÊNCIA PÚBLICA
no Plenário da Câmara Municipal com transmissão ao vivo nos canais do Youtube,
Facebook

e

pelo

website

www.camarasbs.sp.gov.br/tv-camara,

para

apresentação e debate do Projeto de Lei n° 112/2022 que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2023;
- Os interessados poderão enviar comentários, sugestões ou perguntas sobre o
Projeto de Lei n° 112/2022, até as 17:00 horas do dia 20 de junho de 2022,
através de formulário próprio de CONSULTA PÚBLICA disponível no site
www.camarasbs.sp.gov.br/ldo2023.
- O inteiro teor do Projeto de Lei da LDO 2023 pode ser consultado no site:
www.camarasbs.sp.gov.br/atividade-legislativa/proposicoes/materia/2727.
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 92, Termo nº 7653
Faço saber que pretendem se casar MARCELO DOS SANTOS e CÉLIA REGINA ANSELMO, 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 09 de julho de 1975, de estado civil
divorciado, de profissão auxiliar de produção, residente e domiciliado na Rua Dez, nº 358, Jardim
Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho de JOSÉ MENINO DOS SANTOS, falecido em Taubaté/SP e
de IRACEMA COSTA, falecida em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no
dia 08 de maio de 1983, de estado civil divorciada, de profissão atendente de supermercado, residente
e domiciliada na Rua Dez, nº 358, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de JOSÉ ALFREDO
ANSELMO, natural de Monteiro Lobato/SP e de MARIA VICENTINA FERNANDES ANSELMO,
natural de Monteiro Lobato/SP, 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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Secretaria de esporte e
lazer de Tremembé
continua com
inscrições abertas para
a prática do vôlei
adaptado para a melhor
idade

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva
para o público da melhor
idade, a Secretaria de Esportes convida homens e
mulheres com 58 anos ou
mais a participarem dos
treinos de vôlei adaptado
no Centro de Lazer João
Batista do Nascimento
Lima (Quadra Coberta),
localizado no bairro Jardim dos Eucaliptos.
“O vôlei adaptado possibilita a melhora no
desenvolvimento cognitivo, fisiológico e social
dos jogadores. A modalidade foi adaptada para
a pratica segura e prazerosa da atividade, com
movimentos
simples
originados do vôlei tradicional.
Além de muitos benefí-

cios para a saúde, o esporte permite aos idosos
momentos de prazer e
descontração.
É um jogo divertido e dinâmico que proporciona
qualidade de vida e integração social. ” comenta
- Durval Rosa Secretário Adjunto de Esporte e
Lazer. MAS QUANDO
SÃO OS TREINOS?
Todas as terças e quintas
EM QUAL HORÁRIO?
Das 20h00 às 21h00
O voleibol adaptado para
a melhor idade é uma
modalidade que tem se
destacado entre os esportes praticados por pessoas com mais de 58 anos e
contribui para a melhora
da flexibilidade, agilidade e coordenação motora.

COMO FAÇO A INSCRIÇÃO?
Basta apresentar os documentos abaixo na Secretaria de Esporte e Lazer:
- RG
- CPF
- Comprovante de residência
- Atestado Médico
TEM INTERRESSE EM
PARTICIPAR?
Faça sua inscrição na Secretaria de Esporte entre
08h00 e 12h00 ou entre
14h00 e 17h00 de segunda a sexta.
Endereço: R. Antenor
Vargas, 398 - Jardim dos
Eucaliptos, Tremembé –
SP, (Quadra coberta)
MAIS
INFORMAÇÕES? (12)3672.2846
– Secretaria de Esporte e
Lazer
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Parceria entre a Prefeitura de Ilhabela e o
Sebrae segue firme na capacitação de
profissionais

A Prefeitura de Ilhabela
em conjunto com o Sebrae, estará realizando
o Curso Descomplique
entre os dias 20 e 24 de
junho, no auditório da
Secretaria de Turismo na
Barra Velha.
As vagas já estão abertas e as inscrições podem ser feitas através
do link: https://bit.ly/
Desc_Junho_06 . Dentre os temas abordados
estão: Comportamento
Empreendedor, Modelagem de Negócios com a
metodologia CANVAS,
Marketing, Finanças e
Formalização.
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Data: 20 a 24 de junho
Horário: das 16h às 20h
Local:
Auditório da Secretaria
de Turismo (Praça Vereador José Leite dos
Passos, 14, Barra Velha
– Praça do Mapa).
O Posto “Sebrae Aqui”,
estará disponibilizando o
curso Organize Seu Negócio, entre os dias 27 e
30 de junho das 16h às
20h, com o objetivo de
capacitar profissionais
para atuarem no ramo
empresarial.
A inscrição deve ser feita
através do link: https://
bit.ly/Org_Junho . En-

tre os temas abordados
estão: Empreendedor de
Sucesso, Formação de
Preço, Fluxo de Caixa e
Marketing Digital.
Data: 27 a 30 de junho
Das 16h às 20h
Local: Auditório da Secretaria de Turismo (Praça Vereador José Leite
dos Passos, 14, Barra Velha – Praça do Mapa).
Ambos os cursos fazem
parte do programa Empreenda Rápido que concede aos concluintes dos
cursos, acesso a linhas de
créditos com juros a partir de 0,35% pelo Banco
do Povo de Ilhabela.
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 028/2022. Objeto: Aquisição de Equipamentos
Médicos e de Informática, e Mobiliário para as Unidades Básicas de Saúde do Município
de Potim/SP - Proposta Federal. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do
dia 09/06/2022, até as 08h00min do dia 23/06/2022; data da abertura de propostas: das
08h00min às 09h00min do dia 23/06/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min
do dia 23/06/2022, 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 supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 029/2022. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Confecção e Fornecimento de Prótese Dentária, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das
09h00min do dia 09/06/2022, até as 09h00min do dia 23/06/2022; data da abertura de
propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 23/06/2022; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 23/06/2022, 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 supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

Prefeitura de Taubaté realiza
diversas ações em prol da
campanha “junho violeta”
A Prefeitura de Taubaté,
através da Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social (SEDIS),
promoverá ao longo desse mês diversas ações em
prol da Campanha “Junho Violeta”, um mês dedicado à conscientização
do combate à violência
contra a pessoa idosa.
No dia 15 de junho é celebrado o Dia Mundial
de Conscientização da
Violência Contra a Pessoa Idosa, uma data que
alerta para a responsabilidade de cada cidadão
na construção de uma
sociedade que respeite
e garanta os direitos dos
idosos.
Entre as ações que serão
desenvolvidas estão uma
Roda de conversa com
as famílias dos idosos
atendidos pelo Centro

Dia do Idoso, que será
realizada no dia 8, sobre
o tema “Todos contra a
violência, conhecer para
proteger”. Já no dia 13,
os profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS) realizarão com os idosos do
Projeto PAIE-UNITAU
de uma palestra voltada
à prevenção da violência
contra a pessoa idosa.
No dia 15, Dia Mundial
de Conscientização da
Violência Contra a Pessoa Idosa, serão promovidos os seguintes eventos:
– I Fórum de combate à
violência
Local: Centro de Formação de Professores às 9h
Descrição: O evento será
realizado pelo Centro de
Referência Especializa-

do de Assistência Social
e terá como público alvo
a Rede de Proteção e garantia de Direitos da Pessoa Idosa. As vagas serão
limitadas e para participar é necessário fazer a
inscrição através do link:
Formulário de inscrição.
– Ação de combate à violência contra a pessoa
idosa
Local: Centros de Convivência Vila Marly e Três
Marias a partir das 9h
Descrição: A ação será
realizada pelos Centros
de Convivência do Idoso
da Vila Marly e do Parque Três Marias para os
idosos participantes dos
Centros de Convivência,
que poderão participar
de palestras, rodas de
conversa, atividades culturais, oficinas, entre outras atividades.
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
Nº 006/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 152/2022 - EDITAL Nº
032/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCURSSÃO SPT E PARECER TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. A Comissão Municipal de Licitação
e Avaliação, nomeada pela da Portaria Nº 190/2021, através de seu Presidente, torna
público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão reservada, datada
de 08 de junho de 2022, após exame da documentação de habilitação apresentada, foi
proferido o seguinte julgamento: EMPRESA HABILITADA: ISABEL CRISTINA P RIOS
DE SOUZA SONDAGENS ME. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 08 de junho de 2022.
Bruno C. F. Abreu - Presidente da Comissão de Licitações.

Você já se inscreveu
no cadastro único ou
precisa de atualização
cadastral? A secretaria
de ação social pode
ajudar você!
A equipe da secretaria de
ação social está à disposição para ajudar você
a se inscrever ou fazer
a atualização cadastral
para programas sociais
do governo federal.
Se você é benificiário de
algum programa social,
faça o recadastramento
e não perca o seu benefício.
Beneficiários do bpc idoso e bpc deficiente devem
realizar atualização cadastral do cadastro único,
evitando que o benefício
seja bloqueado, suspenso
ou cancelado.
Documentos necessários
para o cadastro único
(cadastro / atualização).
Documentos originais:
Comprovante de endereço (conta de luz ou água)
Número do cep da sua

rua (maiores de idade que
moram na residência) rg
(não é aceita a cnh )
Cpf
Título de eleitor ou número pelo e-título
Carteira de trabalho ou
carteira digital
Comprovante de renda
(holerite, recibos, declarações, seguro desemprego, aposentadorias e
pensão alimentícia)
Menores de idade que
moram na residência
Certidão de nascimento
e/ou rg, cpf
Declaração de escolaridade (fornecida pela escola onde a criança estuda e com data atual)
Importante:
Será exigido documento
que comprove a guarda
para menores, sendo outro parente, que não seja
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a mãe do menor.
Será exigido em casos de
divórcio, a certidão de
casamento com averbação.
Atenção:
Responsável pelo cadastro (rf) que deve comparecer
Em caso de falecimento
de alguém da composição familiar, apresentar
atestado de óbito
Caso tenha impossibilidade ler e escrever, favor
vir acompanhado de alguém que possa preencher as declarações
Informações:
Entre em contato com a
secretaria de ação social
3674-3660 Ou 36743910
Rua josé monteiro pato,
179-223 - jardim bom jesus, tremembé - sp

