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Trecho interditado na
av. Luiz gonzaga das
neves sentido Taubaté a
partir da rua souza
ribeiro.

A Prefeitura de Tremembé está realizando
uma obra de galeria de
águas fluviais para sanar um problema antigo de escoamento de
água na Av. Tremembé.
Para iniciar a obra, foi
necessário interditar
um trecho da Av. Luiz
Gonzaga das Neves no
sentido Taubaté a partir
da Rua Souza Ribeiro,
na esquina com a Travessa da Liberdade, até
a rotatória da Av. Luiz

Gonzaga das Neves
com a Av. Tremembé.
Para o motorista seguir
em direção à Taubaté
será necessário fazer o
seguinte desvio a partir
da rua Souza Ribeiro:
rua
souza
ribeiro (sentido taubaté)
vira à esquerda para a
travessa da liberdade
vire à direita na
rua primeiro de janeiro |eugênio iori
vire à esquerda na
rua poços de caldas

vire à direita na
rua
lindóia,
siga
até o final da rua
vire
à
direita
rua
caxambu
vira à primeira a esquerda na rua guararema
vire à direita na av. Tremembé, siga até chegar
na rotatória outra rota
Para o motorista que
estiver no centro, uma
outra alternativa para
seguir destino a Taubaté é a Rua Maria do
Carmo Ribeiro.

Ong faz feira de
adoção de animais
do CCZ em Taubaté

A ONG Chico Pata,
parceira da Prefeitura
de Taubaté, promove
no próximo sábado,
dia 12 de março, uma
feira de adoção de cães
e gatos abrigados pelo
Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ).
Serão colocados para
adoção cinco cães e
três 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
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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.
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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 54, Termo nº 7577
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO JORGE DE LIMA e VIVIANE DOS SANTOS SACRAMENTO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil
Brasileiro. O habilitante é natural de Feira de Santana-BA, nascido no dia 24 de dezembro de 1966, de estado
civil solteiro, de profissão encarregado civil, residente e domiciliado na Alameda das Dálias, nº 33, Flor do
Campo, Tremembé/SP, filho de CLARICE ROSALINA DE LIMA, falecida em Conceição de Jacuípe/BA na
data de 23 de fevereiro de 2011. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 17 de outubro de 1987,
de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Alameda das Dálias, nº 33, Flor do Campo, Tremembé/SP, filha de JOÃO DO SACRAMENTO, de 71 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data
de 16 de junho de 1950 e de GRACIELA DOS SANTOS SACRAMENTO, de 71 anos, natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 01 de fevereiro de 1951, 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.

Livro D-26, FLS. nº 55, Termo nº 7579
Faço saber que pretendem se casar JEFERSON DA SILVA e ELIANA PEREIRA COELHO SAMPAIO,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Santa Bárbara d’Oeste-SP, nascido no dia 25 de março de 1984, de estado
civil solteiro, de profissão operador de maquinas, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Teodoro da Silva,
nº 647, Aterrado, Tremembé/SP, filho de HIPOLITO EVANGELISTA DA SILVA, de 66 anos, natural de
Caetité-BA, nascido na data de 17 de julho de 1955 e de ROSA NEVES DA SILVA, de 63 anos, natural de
Lagoa Real-BA, nascida na data de 04 de fevereiro de 1959, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. A habilitante é natural de São Luiz do Paraitinga-SP, nascida no dia 22 de maio de 1999, de estado civil
divorciada, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Oswaldo Teodoro da Silva, nº 647, Aterrado,
Tremembé/SP, filha de BENEDITO ALVES SAMPAIO, natural de São Luis do Paraitinga/SP, residente e domiciliado em São Luis do Paraitinga/SP e de NAIR PEREIRA COELHO, natural de Lagoinha/SP, residente e
domiciliada em Natividade da Serra/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 55, Termo nº 7578
Faço saber que pretendem se casar VITOR HUGO DE PAULA ANDRADE e JOICE TEIXEIRA DA CRUZ,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 15 de maio de 1995, de estado civil solteiro, de
profissão açougueiro, residente e domiciliado na Rodovia Francisco Alves Monteiro, nº 2415, Assentamento
Conquista, Tremembé/SP, filho de FERNANDO ANDRADE, falecido em Pindamonhangaba/SP na data de
20 de agosto de 2004 e de PATRICIA DA SILVA DE PAULA, de 46 anos, natural de Pindamonhangaba/SP,
nascida na data de 27 de janeiro de 1976, residente e domiciliada Tremembé/SP. A habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 12 de março de 1999, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente
e domiciliada na Rodovia Francisco Alves Monteiro, nº 2415, Assentamento Conquista, Tremembé/SP, filha
de ADEMIR FERREIRA DA CRUZ, de 60 anos, natural de Campinas/MG, nascido na data de 24 de junho
de 1961 e de ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA CRUZ, de 53 anos, natural de Mogi Guaçu/SP, nascida
na data de 20 de outubro de 1968, 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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Livro D-26, FLS. nº 56, Termo nº 7580
Faço saber que pretendem se casar JOÃO QUITERIO FILHO e MARISA DOS SANTOS, aprensentando os
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante
é natural de Quebrangulo-AL, nascido no dia 23 de agosto de 1959, de estado civil divorciado, de profissão
aposentado, residente e domiciliado na Rua das Tílias, nº 91, Residencial Vale das Flores, Tremembé/SP, filho
de JOÃO QUITERIO DOS SANTOS, falecido e de ARLETE CANDOIA DOS SANTOS, falecida. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 01 de março de 1979, de estado civil divorciada, de profissão
diarista, residente e domiciliada na Rua das Tílias, nº 91, Residencial Vale das Flores, Tremembé/SP, filha
de APARECIDO PIRES DOS SANTOS e de IVONE DA GRAÇA DA SILVA SANTOS, ambos esidentes 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.
Livro D-26, FLS. nº 56, Termo nº 7581
Faço saber que pretendem se casar EDUARDO AUGUSTO MONTEIRO e SARAH DE ALENCAR 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 18 de março de 1998, de estado civil solteiro, de profissão auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado na Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 2038,
Caminho Novo, Tremembé/SP, filho de VALDIR DA GRAÇA MONTEIRO, de 48 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 08 de agosto de 1973 e de MÁRCIA HELENA DE OLIVEIRA MONTEIRO, de 50
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 12 de maio de 1971, ambos residentes e domiciliados em
Tremembé/SP. A habilitante é natural de São Bernardo do Campo-SP, nascida no dia 21 de outubro de 1998, de
estado civil solteira, de profissão vendedora, residente e domiciliada na Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 2038,
Caminho Novo, Tremembé/SP, filha de MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA, de 44 anos, natural de
Santos/SP, nascido na data de 26 de dezembro de 1977 e de SILMARA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA,
de 43 anos, natural de São Caetano do Sul/SP, nascida na data de 29 de março de 1978, 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.

Pindamonhangaba segue decreto estadual e libera o
uso de máscaras em locais abertos

Nesta quarta-feira (09),
o Governo do Estado
anunciou que não é
mais obrigatório o uso
de máscaras em locais
abertos. Desta forma,
Pindamonhangaba está
seguindo o novo decreto que libera o uso
de máscaras para ruas,
praças, parques, centros abertos de eventos.
O uso de máscaras permanece obrigatório em
ambientes fechados. A
medida vale para qualquer espaço fechado,
como repartições públicas, lojas, salas de
aula, transporte públi-

co, shopping, cinema,
hospitais, clínicas e
escritórios. A retirada
da obrigatoriedade das
máscaras ocorre em
um momento em que o
estado tem 83% de sua
população com vacinação completa e em que
os números relacionados à pandemia vêm
apresentando queda.
“Temos algumas recomendações. As pessoas com sintomas
gripais devem continuar usando a máscara
em qualquer situação
e em qualquer lugar.
Pessoas não vacina-
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das devem continuar
usando as máscaras.
Os imunodeprimidos
e com doenças crônicas também têm como
recomendação manter
o uso de máscara. E,
por último, ambientes
abertos, mas com grandes aglomerações, há
recomendação de que
pessoas se protejam,
principalmente as de
maior risco, usando
máscara”, disse Paulo
Gabbardo, coordenador executivo do centro de contingência de
São Paulo, durante entrevista coletiva.
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Em Caçapava, selecionados do Bolsa Trabalho
iniciam as atividades

09-10 de Março 2022

Taubaté perde de
virada para
Portuguesa e se
complica na Série A2

Escolas
municipais,
unidades de saúde,
Procon e CRAS receberam, esta semana,
um reforço no quadro
de funcionários, com
o início dos trabalhos
das pessoas selecionadas pelo Governo do
Estado de São Paulo
dentro do Programa
BolsaTrabalho
ou,
como também é conhecido, Bolsa do Povo.
O contrato de trabalho
é válido para o período de cinco meses, nos
quais os selecionados
recebem uma bolsa-auxílio de R$ 540,00
além de curso de qua-

lificação virtual, seguro contra acidentes,
e realizam atividades
laborativas no serviço público por 4 horas
diárias, durante 5 dias
por semana.
Ao todo foram 120
selecionados pelo programa em Caçapava, a
maioria mulheres, sendo apenas dois homens.
Cada um dos integrantes do grupo foi direcionado para um setor
da Administração Pública mais próximo do
local onde moram. As
atividades são de auxílio aos departamentos,
oportunizando que os

participantes possam
conhecer a rotina de
trabalho e aprendam os
procedimentos, como
por exemplo, adquirindo noções como secretariado.
O Programa Bolsa Trabalho é uma iniciativa
do Governo Estadual,
com apoio da Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura/
PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador)
e tem como objetivo
proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda aos cidadãos em situação de
vulnerabilidade social.

O time do Taubaté foi
até São Paulo enfrentar
o time da Portuguesa,
o jogo ocorreu nessa
quarta-feira (10), no
Canindé.
O “Burro da Central”
saiu na frente, com gol
de Claudinho,
logo aos três minutos
de jogo. Aos vinte e
cinco minutos Daniel
Costa perdeu um pê-

nalti para Lusa mais
para frente Robertinho,
do Taubaté foi expulso. A Portuguesa virou o jogo no segundo
tempo, gols de Tauã e
Luan.
Com o resultado o time
da capital segue líder
do campeonato, com
28 pontos em treze jogos, já o
Taubaté segue na 14º

colocação com 12 pontos, dois pontos a mais
que o Audax Osasco,
primeiro time na zona
de rebaixamento.
O próximo confronto
do E.C Taubaté será
no sábado, contra o
XV de Piracicaba, no
estádio do Joaquinzão.
A Lusa enfrenta o Audax Osasco, no sábado,
fora de casa.

Após 57 dias sem reajustes, a Petrobras
anunciou nesta quinta-feira (10) que vai
elevar o preço da gasolina e do diesel. Para a
gasolina, a alta será de
18% e, para o diesel,
de quase 25%. Os novos valores começam
a ser praticados nesta
sexta-feira (11).
“Após serem observados preços em patamares consistentemente
elevados,
tornou-se
necessário que a Petrobras promova ajustes nos seus preços de
venda às distribuidoras para que o mercado brasileiro continue
sendo suprido, sem
riscos de desabastecimento”, declarou a

empresa em nota. Com
isso, o preço médio de
venda da gasolina da
Petrobras para as distribuidoras passará de
R$ 3,25 para R$ 3,86
por litro.
“Considerando a mistura obrigatória de
27% de etanol anidro
e 73% de gasolina A
para a composição da
gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no
preço ao consumidor
passará de R$ 2,37, em
média, para R$ 2,81 a
cada litro vendido na
bomba. Uma variação
de R$ 0,44 por litro”,
diz. Para o diesel, o
preço médio vai de R$
3,61 para R$ 4,51 por
litro. “Considerando

a mistura obrigatória
de 10% de biodiesel e
90% de diesel A para
a composição do diesel comercializado nos
postos, a parcela da
Petrobras no preço ao
consumidor
passará
de R$ 3,25, em média,
para R$ 4,06 a cada litro vendido na bomba.
Uma variação de R$
0,81 por litro”.
O preço do petróleo no
mercado internacional já vinha em alta e
a situação se gravou
de maneira dramática
nos últimos 15 dias,
em decorrência do
conflito entre Ucrânia
e Rússia, que é um importante produtor de
petróleo e gás natural.
Nesta semana, a situ-

ação se agravou ainda
mais com a decisão
dos Estados Unidos
de proibir a importação da commodity. O
movimento influencia
os preços no Brasil, já
que a Petrobras segue a
paridade internacional.
“A redução na oferta
global de produto, ocasionada pela restrição
de acesso a derivados
da Rússia, regularmente exportados para
países do ocidente, faz
com que seja necessária uma condição de
equilíbrio econômico
para que os agentes importadores tomem ação
imediata, e obtenham
sucesso na importação
de produtos de forma a
complementar o supri-

mento de combustíveis
para o Brasil”, disse a
companhia por meio
de nota. O valor do
GLP (gás liquefeito de
petróleo), conhecido
como gás de cozinha,
também irá subir nesta
sexta-feira (11). O preço médio de venda do
insumo passará de R$
3,86 para R$ 4,48 por
kg, equivalente a R$
58,21 por 13kg, refletindo reajuste médio
de R$ 0,62 por kg.
“Esses valores refletem parte da elevação
dos patamares internacionais de preços de
petróleo, impactados
pela oferta limitada
frente a demanda mundial por energia”, diz a
nota da Petrobras.

Vale ressalta que, na
véspera, Receita Federal publicou uma
instrução
normativa
zerando alíquotas do
PIS/Pasep e da Cofins
sobre o botijão de gás
de cozinha de 13 quilos
(kg) de uso doméstico.
A medida incide sobre
a importação e a receita de comercialização
do produto. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes
sobre o gás liquefeito
de petróleo (GLP) que
será, posteriormente à
operação, envasado em
recipientes de até 13 kg
e destinado ao uso doméstico, diz a norma.

Petrobras anuncia elevação de preço da gasolina e
do diesel
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Em Pinda, Defesa Civil
Tremembé recebe
firma parceira com
neste fim de semana o
Reservistas do
campeonato paulista
Exército
de arrancada
A Defesa Civil de Pindamonhangaba firmou
uma parceria com a Associação dos Reservistas do Exército - Vale
do Paraíba (AREx-VP), em reunião realizada no gabinete do
prefeito Dr. Isael Domingues. A parceria é
para o auxílio em atividades de combate a
incêndios e também
atuações em ocorrências decorrentes de
desastres naturais. Na

reunião, foram tratados
novos encontros e futuros treinamentos para
as ações em parceria.
Estiveram presente no
encontro o diretor da
Defesa Civil, Michel
Cassiano e o secretário de Segurança Pública, Fabrício Pereira,
além da veterinária do
Cepatas e responsável
pela Defesa Animal,
Fernanda Mussi. “Os
combatentes da reserva trazem consigo uma

importante experiência
do serviço militar para
suporte em atividades
civis sem fins lucrativos, dessa forma, atuando em conjunto com
a Defesa Civil, podendo servir a sociedade
com mão de obra e
ações humanitárias, visando preservar a vida
e minimizar danos causados por desastres”,
disse o diretor da Defesa Civil, Michel Cassiano.

O município de Pindamonhangaba conta
com mais 10 leitos de
UTI adulto - passando
de sete para 17. A ampliação é referente a
um convênio assinado
dia 1 de março entre
a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Ministério da Saúde, para
instalação de mais 10
leitos.
Os leitos ficam na Santa Casa de Misericórdia e também contam
com possibilidade de
internação de isolamento - em caso de doenças que necessitem
deste cuidado, como
Covid-19, por exemplo.
O anúncio e os deta-

lhes sobre os novos leitos serão realizados dia
9 de março (quarta-feira) durante coletiva no
auditório municipal, às
9 horas.
Vale ressaltar que as
vagas de UTIs são
geridas pelo sistema
CROSS (Central de
Regulação de Ofertas
de Serviços de Saúde),
controlado pela Saúde
do governo do Estado
de São Paulo.
Ou seja, a gerência das
UTIs e de suas vagas
não são feitas pelo município de Pindamonhangaba e sim pelo
sistema CROSS, aptas
a receber qualquer paciente cadastrado e que
necessite de tratamento

intensivo via SUS.
“É uma grande conquista para Pindamonhangaba e toda sua
população.
O prefeito Dr. Isael
Domingues tem trabalhado há tempos nesta
questão junto à Santa
Casa e ao Ministério da
Saúde para esse incremento de leitos devido
ao crescimento populacional e à constante
necessidade de mais
leitos.
Agora com 17 leitos
UTI temos mais condições para tratamento
intensivo dos usuários
do SUS”, explicou a
secretária interina de
Saúde, Ana Claudia
Macedo.

Pindamonhangaba amplia número
de leitos adultos na UTI

1ª etapa do evento automobilístico será de
11 a 13 de março na
pista Race Valley Motorsport de Tremembé.
Considerada de alto nível e a mais bonita pelos pilotos, estrutura da
Race Valley já credencia Tremembé como a
“Capital da Arrancada”.
Pista é a única habilitada pela Confederação Brasileira de Automobilismo para a
disputa do Campeonato
Paulista de Arrancada.
A cidade de Tremembé será palco do maior
evento paulista de arrancada automobilística, e
um dos mais importantes
já realizados no Brasil.
A pista Race Valley Motorsport Park vai sediar
em 2022 todas as etapas
do Campeonato Paulista de Arrancada, um
evento que promete ser
um dos mais emocionantes e competitivos
da história. A 1ª etapa
acontece de 11 a 13 de
março em Tremembé.
“Podemos dizer hoje que
‘Tremembé é a Capital
da Arrancada’ no estado. A estrutura da Race

Valley é de nível internacional, avaliada pelos
pilotos como sendo de
excelente qualidade e
considerada como a pista
mais bonita do Brasil pelos profissionais da categoria. É um orgulho termos um ponto turístico e
de competições automobilísticas tão importante
em nossa cidade”, explica o Prefeito Clemente.
Segundo o proprietário,
Aguinaldo Renol Porte
“a Race Valley é certificada pela Confederação
Brasileira de Automobilismo - CBA e pela Federação Internacional de
Automobilismo – FIA, a
mesma entidade que rege
as competições da Fórmula 1, e a única pista
que recebe competições
deste porte no estado.
É um espaço profissional de alto nível, mas
que também oferece
atrações e lazer para
as famílias e os fãs da
categoria em geral”.
E não é apenas pela qualidade técnica e beleza
natural da pista que a
Race Valley possui destaque nas competições. Alguns dos recordes mais
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importantes da arrancada foram conquistados
em Tremembé, como é
o caso do GM Chevette, com recorde nacional
de 5,561 segundos em
201,2 metros, e do recorde mundial do VW Fusca
1.6, com 6.059 segundos.
O Campeonato Paulista de Arrancada será
disputado em 4 etapas
em 2022, e todas irão
ocorrer na pista Race
Valley Motorsport Park
de Tremembé. As inscrições para a 1ª etapa,
entre 11 e 13 de março,
já estão abertas para os
pilotos de diversas categorias. Mais informações pelo site https://
www.racevalley.com.br/
FICHA
TÉCNICA
RACE
VALLEY
DE
TREMEMBÉ
Extensão de aceleração: 1/8 de milha ou
exatos
201
metros
Área
de
frenagem:
350
metros
Altitude: 560 metros em
relação ao nível do mar
Tempo de construção:
aproximadamente 2 anos
Porta-voz: Alexandre Calil, secretário de Turismo
e Cultura de Tremembé.

