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Defesa Civil de
CEA de Tremembé
Tremembé participa recebe a visita do
de força-tarefa para
Primeiro
ajudar São Luiz do
Grupamento
Paraitinga
Florestal Paulistas

na cidade

Na manhã desta quarta-feira, 09, a Prefeitura de Tremembé
enviou um caminhão
pipa com capacidade
de 15 mil litros de água
e a equipe da Defesa
Civil com equipamentos e uma caminhonete
para ajudar na ação que
está sendo realizada na
cidade de São Luiz do
Paraitinga.
“É uma ação muito
importante organizada pela Defesa Civil
Regional e Tremembé
tem orgulho em participar.

Em momentos como
este de desastres naturais, é importante que
todos juntem as suas
forças para ajudar a
cidade e as famílias a
restabelecer pelo menos as necessidades
básicas” comenta Marcus Querido, Coordenador da Defesa Civil
de Tremembé. A força-tarefa da qual participa Tremembé, organizada pela Defesa Civil
da Região Metropolitana do Vale do Paraíba,
conta com o apoio de
mais quatro cidades:

Campos do Jordão,
Caçapava, São José
dos Campos e Taubaté. Estima-se que São
Luiz do Paraitinga recebeu reforço de mais
30 profissionais que
estão divididos em
equipes de remoção de
lixo, limpeza de ruas
e calçadas, retirada de
lama, retira de pessoas
em imóveis atingidos
e equipe de distribuição de kits de limpeza.
Participaram da ação o
Coordenador Marcus
Querido e os Agentes
Dennis, Paulo e Sérgio.

No último sábado (05),
jovens de 14 a 18 anos
que participam do Primeiro
Grupamento
Florestal Paulista visitaram o Centro de
Educação Ambiental
(CEA) de Tremembé.
“Sempre que recebemos a visita de jovens
tão interessados na
preservação ambiental
nos faz sentir que o trabalho está no caminho
certo. Somos gratos
por ter a oportunidade de ensinar e também de aprender com
eles.
Conhecimento
sobre como preservar
meio ambiente é algo

que precisamos levar
para a vida inteira e
está entre os objetivos da administração
municipal” comenta
Claudio Acconci, responsável pelo CEA.
O agrupamento teve
a oportunidade de conhecer diversos projetos do CEA, participar
de uma palestra sobre
Educação Ambiental
e de realizar atividades pedagógicas sobre
prevenção, reciclagem,
plantio de mudas nativas e hortas. O CEA
está aberto de segunda
a sexta-feira, das 08h
às 16h, para alunos da
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rede municipal de ensino, alunos da rede
privada, participantes
de projetos sociais,
pesquisadores e membros da sociedade que
tenham interesse em
vivenciar aulas e palestras pedagógicas de
educação ambiental.
Não conhece o CEA
ainda? Faça uma visita.
De segunda a sexta,
das 08h00 às 16h00.
Rua Antônio Santos
Salgado s/n – Bairro
dos Guedes
Mais informações e
para agendar grupos
ligue:
(12) 996467914
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

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

Livro D-26, FLS. nº 44, Termo nº 7556
Faço saber que pretendem se casar CAMILA HOFFMANN GIANNICO e PAULA TINGUELY CAMARGO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do
Código Civil Brasileiro. A primeira habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 29 de setembro
de 1992, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Costa Cabral,
nº 671, Centro, Tremembé/SP, filha de ERNANI COUTO GIANNICO, de 54 anos, natural de Canoas/
RS, nascido na data de 28 de junho de 1967 e de SAMARIS HOFFMANN DE ALMEIDA GIANNICO, de 52 anos, natural de Curitiba/PR, nascida na data de 10 de janeiro de 1970, ambos residentes e
domiciliados em Tremembé/SP. A segunda habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 18 de
maio de 1998, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Costa
Cabral, nº 671, Centro, Tremembé/SP, filha de MAURO FRANCISCO MAS DE CAMARGO, de 57
anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 20 de setembro de 1964, residente e domiciliado em
Boituva/SP e de PATRICIA TINGUELY, falecida em São Paulo/SP na data de 29 de março de 2006. 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 44, Termo nº 7557
Faço saber que pretendem se casar GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME e ANA CRISTINA SANTOS 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 Tremembé-SP, nascido no dia 03 de dezembro de 1996, de estado civil solteiro, de profissão técnico de enfermagem, residente e domiciliado
na Rodovia Álvaro Barbosa Lima Neto, nº 1430, São Vicente de Paulo, Tremembé/SP, filho de LUIZ
EDUARDO GUILHERME, de 49 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 02 de dezembro
de 1972 e de ANGELA CRISTINA BRAGA, de 48 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data
de 17 de julho de 1973, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de
Campos do Jordão-SP, nascida no dia 22 de maio de 1995, de estado civil solteira, de profissão técnica
de enfermagem, residente e domiciliada na Rodovia Alvaro Barbosa Lima Neto, nº 1430, São Vicente
de Paulo, Tremembé/SP, filha de DIVINO DE ALMEIDA, de 57 anos, natural de Campos do Jordão/
SP, nascido na data de 12 de setembro de 1964, residente e domiciliado em Campos do Jordão/SP e
de KATIA GONÇALVES SANTOS DE ALMEIDA, de 49 anos, natural de Itajubá/MG, nascida na
data de 29 de dezembro de 1972, residente e domiciliada 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.
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Prefeitura de
Taubaté realiza
cerimônia de
premiação de
concurso literário
A Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, realiza
no dia 09 de fevereiro,
quarta-feira, a cerimônia de premiação do
concurso de literatura
“Taubaté dos Iluminados”.
O evento acontece no
hall do Edifício Félix
Guisard (CTI), às 20h
e é aberto ao público,
obedecendo às normas
da Vigilância Sanitária.
O concurso aconteceu
em novembro, através
de edital público, com
o objetivo de premiar
autores em reconhecimento e qualidade in-

telectual de suas obras
literárias, em língua
portuguesa. As obras
são inéditas e foram
classificadas pela qualidade literária, originalidade e contribuição
para a cultura.
A Comissão Julgadora
responsável pela análise das obras conferiu
as premiações por categoria, e os vencedores
são: POESIA – Prêmio
Gentil de Camargo:
Gabriela Claro Peloso
ROMANCE – Prêmio
Thereza Freire Vieira:
José Augusto Ribeiro
NARRATIVA – Prêmio Maria Cecilia Guisard Audrá: Rebeca
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Batista de Melo Martineli
LÍRICO – Prêmio
Prof. Lygia Fumagalli
Ambrogi: André Luís
Ferreira Alves
O concurso literário
abre caminhos para
os autores de Taubaté,
Capital Nacional da
Literatura Infantil, estimulando assim a realização de movimentos
literários e reconhecimento público para a
importância da Literatura em nossa cidade.
Para 2022, está prevista a segunda edição
do Concurso Literário:
Taubaté dos Iluminados.
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Câmara Municipal de Monteiro Lobato
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 - A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a homologação dos candidatos e suas respectivas colocações no Processo
Seletivo Nº 001/2021 – A relação de classificados na integra e
demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim, www.potim.sp.gov.br. Potim, 09 de fevereiro de
2022 - Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Alunos têm recepção
especial das equipes na
volta às aulas
Os alunos da rede municipal de ensino de Pindamonhangaba retornaram
às aulas presenciais dia 7
de fevereiro – iniciando o
ano letivo no município.
Em 2022, as aulas retornam 100% presenciais
e com a capacidade máxima de alunos por sala.
As aulas 100% presenciais foram suspensas em
março de 2020, retomando presencialmente em
agosto de 2021. Neste
intervalo, houve momentos de aulas on-line ou
parcialmente presenciais.
Com a retomada das aulas presenciais, as unidades escolares de Pindamonhangaba passam
a receber 13.949 alunos
diariamente – sendo
4.882 na educação infantil e 9.067 no ensino fundamental.
Ansiosas com a retomada
das aulas, as equipes das
escolas prepararam muitas ações para boas-vindas aos estudantes, como

faixas, cartazes, quadros,
além de atividades diversificadas.
A diretora pedagógica,
Elaine Prolungatti, disse que “o início das aulas de 2022 foi marcado
por ações lindas de acolhimento por parte das
equipes escolares, com a
esperança de um ano de
saúde e com boas oportunidades de aprendizagem
às crianças”.A secretária
de Educação, Luciana
Ferreira, ressaltou que os
estudantes voltam em um
momento em que a Prefeitura se reestruturou na
área, com a contratação
de diretores das unidades
– recém empossados no
cargo após concurso público. Ela lembrou que no
período de aula on-line, o
município forneceu ferramentas e estrutura para
os estudantes. “Além de
material escolar e plantões pedagógicos, tivemos uma série de ações
que fizemos durante toda

a pandemia”.
Luciana Ferreira explicou que “as aulas presenciais retornaram em
atmosfera de alegria e
esperança na rede municipal”. Ela destacou que
as equipes escolares prepararam os espaços para
bem acolher a todos os
alunos, respeitando os
protocolos necessários.
“Com a retomada presencial, projetos serão
discutidos, a partir do
conhecimento dos territórios educativos para
minimizar os impactos
causados pela pandemia
no desenvolvimento cognitivo, emocional e social”, avaliou a secretária
de Educação.
Para frequentar as aulas, é obrigatório o uso
de máscara, utilizar álcool 70º existente nas
entradas das unidades e
manter distanciamento
social, respeitando todos
os protocolos em relação
à Covid-19.

Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO
CUMPRIMENTO
DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2021
Em atendimento ao Artigo 9º, parágrafo 4º da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000, a
Câmara Municipal de Monteiro Lobato e a Comissão de Finanças e Orçamento desta
Casa, torna público a convocação para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o
cumprimento das metas fiscais do Município referente ao TERCEIRO QUADRIMESTRE DE
2021, em AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada a partir das 19h do dia 16 de fevereiro
de 2022 na Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do município.
Obrigatório o uso de máscara.
Vereador Allan Rached Azevedo - Presidente da Câmara
Vereador Edjelson Aparecido de Souza - Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS
PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO Nº 05 E 06/2022
“Autoriza o poder Executivo a abrir crédito adicional especial”
Em atendimento ao artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo
à participação popular na discussão dos Projetos de Leis do Executivo nº 05 e 06/22 e
anotações necessárias na Lei do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na
Lei Orçamentária Anual, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que será
realizada, a partir das 19h do dia 16 de fevereiro de 2022, no Plenário da Câmara
Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a população do
município.
Obrigatório o uso de máscara.
Vereador Allan Rached Azevedo - Presidente da Câmara
Vereador Edjelson Aparecido de Souza – 1º Secretário
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Pinda abre
inscrições para dois
cursos gratuitos em
parceria com Sebrae
e Senai

O cartão “Mesa Taubaté”
distribuído pela Prefeitura, por meio do Programa
Municipal de Transferência
de Renda Básica já injetou
cerca de R$ 730 mil na economia do município antes
mesmo de completar seu
primeiro mês. A previsão é
que em fevereiro esse número aumente e chegue a
R$ 890 mil.
A iniciativa vai beneficiar
todos os meses cerca de 3
mil famílias em situação de
vulnerabilidade e de extrema vulnerabilidade social
que estão inscritas no Programa, de acordo com os
parâmetros estabelecidos
na Lei nº 5.651, de 13 de
setembro de 2021, além de
mais de 3.500 servidores,
entre os que estão em atividade e os aposentados. De
acordo com a Lei, os munícipes podem permanecer no
Programa por seis meses,
prorrogável por mais seis
meses, mediante avaliação
e recadastro.
A ação tem como objetivo
dar às famílias mais autonomia na hora da compra,
adequando os itens conforme sua necessidade, e
também contribuir para o
crescimento e fortalecimen-

to do comércio local, já que
o cartão só pode ser utilizado em estabelecimentos do
município. As cestas, que
eram distribuídas para munícipes e servidores, eram
compradas de uma empresa de outra cidade, fazendo
com que o dinheiro não circulasse na economia local e
saísse do município.
Até o momento 91 estabelecimentos comerciais já
estão credenciados e em
cerca de 40% deles é possível comprar com valor disponibilizado mensalmente
nos cartões os mesmos itens
que faziam parte da cesta
básica que era distribuída
pela Prefeitura. A expectativa é que até o final de
fevereiro 150 comércios já
estejam credenciados.
Em um desses estabelecimentos, com o valor disponível no cartão “Mesa
Taubaté” é possível comprar os seguintes alimentos:
5 kg de arroz, 2 kg de feijão, 2 kg de açúcar, 2 l de
óleo, 1 kg de farinha de trigo, ½ kg de pó de café, 400
gramas de leite em pó, 1 kg
de macarrão, 400 gramas de
achocolatado em pó, 2 unidades de molho de tomate,
bolacha recheada, bolacha

de maisena de 400 gramas,
tempero pronto e sardinha.
É importante destacar que
nesse primeiro mês o valor
disponibilizado nos cartões
foi mais utilizado nas compras de itens que não eram
oferecidos nas cestas, como
carne, frango, leite, pão,
produtos de higiene pessoal entre outros. Ou seja, a
aquisição de produtos fica
a critério dos beneficiados.
As recargas são feitas automaticamente no 5º dia útil
de cada mês para os munícipes beneficiados pelo Programa; e no dia 10 de cada
mês para os servidores.
Em fevereiro a recarga do
cartão será efetuada no dia
07 para os beneficiários do
Programa e no dia 10 para
os servidores municipais.
O saldo do cartão é cumulativo. A rede credenciada
e outras informações sobre
o cartão podem ser consultadas através do site https://
mesataubate.com.br/;
do
telefone (11) 94571-1989,
que também é whatsapp,
das 8h às 18h; ou se preferir
na sede da empresa administradora do cartão “Mesa
Taubaté” que fica na Rua
Barão da Pedra Negra, nº
500, sala 27, centro.
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Tremembé inicia
projeto de wi-fi
gratuito nos
pontos
turísticos

Ação realizada pela Secretaria de Turismo e Cultura
disponibilizará internet wi-fi de alta velocidade nos
pontos turísticos.
Projeto piloto já oferece
conexão gratuita no Museu
Histórico e Cultural Laurindo de Paula de Tremembé.
Iniciativa da Prefeitura de
Tremembé faz parte das
ações de fomento ao turismo e cicloturismo e será expandida para outras praças,
bairros e pontos turísticos
da cidade.
A partir deste sábado, 05
de fevereiro, a Prefeitura
de Tremembé inicia o projeto-piloto de internet wi-fi
de alta velocidade gratuita
para a população e os turistas que visitam a cidade.
O marco inicial desta ação
inovadora é o Museu Histórico e Cultural Laurindo de
Paula de Tremembé, localizado ao lado da Praça da

Estação, e que também já
é o ponto de partida oficial
para a Rota do Cicloturismo tremembeense. “Nosso
objetivo é incentivar cada
vez mais o cicloturismo
em Tremembé. Com este
projeto inovador damos um
passo importante para fomentar o turismo, oferecendo a conexão wi-fi gratuita
e de alta velocidade a partir
do Museu de Tremembé,
que já é o marco inicial da
nossa rota de ciclismo e
que também já conta com a
tecnologia de QR Code disponível”, explica o Prefeito
Clemente. O projeto conta
com o apoio da empresa
@cabonnet, provedora de
conexão de alta velocidade
através de fibra ótica e que
já atua em Tremembé. Para
Ana Luisa Mendonça, Gerente Comercial da empresa, “é uma honra para a Cabonnet participar de ações
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que utilizam a tecnologia e
a inovação para levar mais
conectividade à população
de Tremembé e fomentar o
turismo na cidade”.
A Secretaria de Turismo e
Cultura pretende ampliar
ao longo de 2022 a oferta de conexão de internet
gratuita wi-fi em diversos
pontos turísticos e também
em bairros mais afastados
do centro, permitindo com
que a população e os turistas estejam mais conectados enquanto desfrutam das
atrações da cidade e da rota
do cicloturismo tremembeense.
Nesta primeira etapa do
projeto, a conexão gratuita
estará disponível durante o
horário de funcionamento
do Museu:
- De terça a sexta, das 9h às
17h.
- Sábados (exceto feriados),
das 8h às 12h.

