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Campos do Jordão tem
fim de semana de
música, celebração à
Páscoa e palestra sobre
Serra da Mantiqueira

Em Campos do Jordão, o
Museu Felícia Leirner e
Auditório Claudio Santoro promovem ,neste
sábado (9), às 15h, uma
apresentação
musical
com o Duo Rios Araújo.
O repertório vai trazer
canções históricas que
remetem ao estilo romântico do século passado, numa homenagem ao
centenário da Semana de
Arte Moderna de 1922.
Também no sábado (9),
às 10h, o Auditório Claudio Santoro receberá o
biólogo Douglas Santos,
especialista em ornitologia, que abordará as
principais características
da avifauna da Serra da

Mantiqueira. A palestra
também vai destacar o
papagaio-de-peito-roxo,
ameaçado de extinção e
de extrema importância
para a manutenção da
Mata de Araucária. Já no
domingo (10), às 11h, o
cantor Natan Freitas revive grandes clássicos
da música country num
repertório com canções
de Johnny Cash, Hank
Williams, Merle Haggard. O show, marcado
por uma interpretação especial, cria uma atmosfera que remete aos tempos
do velho oeste americano.
Na parte da tarde, às 15h,
em celebração à Páscoa,

a ser comemorada no
próximo dia 17 de abril,
o setor educativo das
instituições convida os
visitantes a produzirem
cartões temáticos utilizando materiais da natureza, como folhas, galhos
e flores encontrados no
chão. Os ingressos para
o sábado podem ser adquiridos na bilheteria do
Auditório por R$15,00
(inteira) e R$7,50 (meia/
estudante e idoso). No
domingo a entrada é gratuita.
O acesso às instituições
só é permitido mediante
apresentação do comprovante de Vacinação Completa.

Agendamento para
castrações em
Ubatuba será
somente
presencial ou por
telefone

O departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Ubatuba informa
que, a partir de segunda-feira (11), as inscrições
para castração no município serão feitas somente de maneira presencial
ou pelo telefone 38331085.
O diretor do departamento de Proteção e
Bem-Estar Animal, Carlos Rocha, explicou que
o serviço por e-mail está
suspenso e o último lote
de solicitações já foi enviado para a clínica onde
acontecerão os procedimentos.
Mais sobre o setor
O departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Ubatuba é o setor

responsável por agendar
consultas, castração e
aplicação da vacina antirrábica de cães e gatos no
município, e ainda recebe as denúncias de maus-tratos contra animais.
Criado em 2021, o setor
abrange todas as ações
voltadas para o bem-estar animal, atendendo
a população no Centro
de Referência Animal
(CRA), localizado na
Avenida Pacaembu, 101,
na Estufa I. O horário de
atendimento é das 8h às
12h e das 13h às 17h, de
segunda a sexta-feira.
O departamento também
faz atendimento por telefone, pelo número (12)
3833-1085 para agendar
consultas,
castrações,
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vacinação e sanar outras
dúvidas dos munícipes.
O contato (12) 38331004 é exclusivo para
denúncias de maus-tratos
contra animais.
O setor também é responsável pelo Canil municipal e pelo Castramóvel, que atualmente está
desativado e passará por
adaptações
estruturais
para melhorar o fluxo
de funcionamento e se
adequar às normas atuais
exigidas pelo Conselho
Regional de Medicina
Veterinária de São Paulo.
Enquanto aguarda as melhorias, Rocha ressaltou
que as castrações de cães
e gatos serão realizadas
em clínicas conveniadas
com a prefeitura.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 69, Termo nº 7607
Faço saber que pretendem se casar ROBSON DE SOUZA SILVA e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS,
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 30 de março de 1987, de estado civil solteiro, de profissão
soldador, residente e domiciliado na Avenida Agostinho Manfredini, nº 621, São Vicente de Paulo, Tremembé/
SP, filho de IVAY JOSÉ MOURA SILVA, de 60 anos, natural de Piedade/SP, nascido na data de 15 de setembro
de 1961, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de MARIA CARMEN SILVIA DE SOUZA SILVA, de 60
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 29 de junho de 1961, residente e domiciliada em Tremembé/
SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida o a 25 de dezembro de 1987, de estado civil solteira, de
profissão autônoma, residente e domiciliada (o) Avenida Agostinho Manfredini, nº 621, São Vicente de Paulo,
filha de ROBERTO DOS SANTOS, 68 anos, natural de Jacareí/SP, nascido na data de 14 de outubro de 1953 e
de LEILA LUCI DOS SANTOS, 65 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 13 de outubro de 1956,
residentes e domiciliados 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.

09-10-11 de Abril de 2022

Para zerar fila de pacientes com
catarata, Prefeitura de Ilhabela
contrata serviço de clínica
especializada

Livro D-26, FLS. nº 69, Termo nº 7606
Faço saber que pretendem se casar ROBSON LUIS DE OLIVEIRA MATIAS e PAULA TAMIRES PATRICIO,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro.
O habilitante é natural de Ubatuba-SP, nascido no dia 01 de dezembro de 1997, de estado civil solteiro, de profissão assistente de loja, residente e domiciliado na Rua Benedito Domingues de Souza, nº 190, Chácara das Rosas,
Tremembé/SP, filho de JOSÉ LUIZ MATIAS, de 55 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 24 de maio
de 1966 e de FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA, natural de Taubaté/SP, ambos residentes e domiciliados em
Tremembé/SP. A habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 02 de outubro de 1997, de estado
civil solteira, de profissão manicure, residente e domiciliada na Rua Benedito Domingues de Souza, nº 190, Chácara das Rosas, Tremembé/SP, filha de JOÃO CARLOS PATRICIO, de 55 anos, natural de Pindamonhangaba/
SP, nascido na data de 02 de outubro de 1966 e de ANA LÚCIA FARO GENTIL PATRICIO, de 50 anos, natural
de Taubaté/SP, nascida na data de 20 de setembro de 1971, 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.
Livro D-26, FLS. nº 70, Termo nº 7608
Faço saber que pretendem se casar CARLOS WALMIR DOS SANTOS e REGINA ALVES 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 Campos do Jordão-SP, nascido no dia 30 de outubro de 1977, de estado civil solteiro, de profissão pedreiro, residente e domiciliado na Alameda das Glicínias, nº 58, Flor do Campo, Tremembé/
SP, filho de BENEDITA PEDRINA DOS SANTOS, e 63 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascida na data
de 08 de outubro de 1958, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP,
nascida no dia 15 de maio de 1979, de estado civil divorciada, de profissão auxiliar de limpeza, residente e domiciliada na Rua Nicolau Couto Ruiz, nº 230, Retiro Feliz, Tremembé/SP, filha de FRANCISCO LEANDRO DOS
SANTOS, falecido em Taubaté/SP e de RAQUEL ALVES DOS SANTOS, natural de Tremembé/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.
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A Prefeitura de Ilhabela,
por meio da Secretaria
de Saúde, realizou a contratação de clínica especializada, referência em
oftalmologia, na cidade
de Caraguatatuba, para
zerar a fila espera municipal nos procedimentos
cirúrgicos de catarata e
pterígio até o final do
ano.
“Infelizmente, com a
pandemia da Covid-19,
estes procedimentos tiveram que ser adiados.
Agora, com a retomada,
estamos avançando, com
cautela e cuidado necessários, para zerar a fila
dos pacientes que aguardam por esta cirurgia”,
explica a secretária de
Saúde, Lucia Reale.
As cirurgias serão realizadas numa clínica especializada na área. Vale
ressaltar que a definição
da unidade se deu após
credenciamento público, onde foi escolhida a
clínica seguindo os critérios de qualidade, preço

e proximidade.
A Secretaria de Saúde fez
uma visita técnica na clínica no dia 23 de março
e definiu a logística do
atendimento. Todos os
pacientes que estavam na
fila de espera, cadastrados na Secretaria de Saúde, foram encaminhados
para realizar os exames
pré-operatórios (exames
laboratoriais e eletrocardiograma).
De todos os pacientes
– aproximadamente 44,
somente de cataratas –
nove estão com os exames prontos e já foram
encaminhados para a
clínica escolhida, onde
no dia 18 de abril será
realizada a avaliação, e
caso os exames estiverem validados pela equipe, os pacientes seguirão
para cirurgia no dia 25 de
abril. Os demais pacientes que estão na fila de
espera serão encaminhados assim que os exames
ficarem prontos.
Os munícipes que dese-
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jam participar da campanha e ainda não estão
na fila de espera, devem
procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa e solicitar
o encaminhamento ao oftalmologista, que fará o
atendimento inicial, onde
de acordo com a avaliação, poderá ser encaminhado ao Setor de Regulação da Secretaria de
Saúde e, posteriormente,
à cirurgia.
Sobre a catarata
A catarata desenvolve-se
lentamente ao longo de
anos e o principal sintoma é a visão embaçada,
como se a pessoa estivesse olhando por um vidro
opaco. Quando a catarata
interfere nas atividades
normais do indivíduo, o
cristalino embaçado pode
ser substituído por lentes
artificiais transparentes,
um procedimento ambulatorial seguro. Para sua
realização, serão adotados todos os protocolos
de segurança.
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São Luiz do Paraitinga,
segue com emissão da
Carteira Municipal de
Identificação do Autista

09-10-11 de Abril 2022

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico Nº 013/2022. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Ref.
Termo de Compromisso PAR - Educação, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do
Edital. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 09/04/2022, até as 08h00min do
dia 26/04/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 26/04/2022; data
de início da sessão pública: às 09h00min do dia 26/04/2022, 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 014/2022. Objeto: Aquisição de Veículo Utilitário, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das
09h00min do dia 09/04/2022, até as 09h00min do dia 26/04/2022; data da abertura de propostas:
das 09h00min às 10h00min do dia 26/04/2022; data de início da sessão pública: às 10h00min do
dia 26/04/2022, 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.

CIPTEA o que é?
É a Carteira de Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro
Autista (CIPTEA) é o
documento que facilitará
a identificação e a prioridade no atendimento em
serviços públicos e privados, em especial nas
áreas de saúde, educação
e assistência social.
No caso dos particulares,
isso inclui supermercados , bancos, farmácias,
bares, restaurantes e lojas em geral.......
Apresenta informações
de identificação da pessoa com Transtorno do
Espectro Autista (TEA).
ℹ️ Local para solicitar a
CIPTEA ?
No Centro de Referência
de Assistência Social CRAS ;
ℹ️ Documentos necessários para o requerimento
da Carteira de Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro

Autista (CIPTEA):
I- Formulário do Relatório Médico, a ser retirado
no CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social) - “Reduto Familiar”, que será preenchido pelo médico responsável pelo identificado,
apontando diagnóstico
no âmbito do Transtorno do Espectro Autista
(TEA), com a indicação
do código internacional
de doenças (CID);
II- Exame de Tipo Sanguíneo do identificado;
III- Cópia do RG ou
Certidão de Nascimento
e CPF do identificado;
IV- Cópia do RG, CPF e
Comprovante de Endereço Atualizado do responsável legal ou do cuidador do identificado;
V- Endereço residencial
completo e atualizado e
número de telefone do
identificado;
VI- Fotografia digitalizada do identificado,

no formato 3x4, a ser
enviada para o e-mail
cras2010_slp@hotmail.
com com identificação
dele;
A fotografia deve ser o
mais recente possível.
Todas as cópias devem
estar acompanhadas dos
originais para conferência.
ℹ️ A emissão da carteira é
gratuita.
ℹ️ A CIPTEA é válida por
5 anos .
Após os procedimentos, o responsável deve
aguardar o contato do
CRAS, informando sobre
a emissão da carteirinha,
que deverá ser retirada
pelo Responsável.
Local no CRAS: Tel. (12)
3671-2198, Horário de
atendimento: toda segunda feira das 8h às 12h.
Iniciando dia 11/04/2022
segunda feira - Assistente Social Fabíola até
o momento não precisa
agendar.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a Dispensa de
Licitação Nº 057/2022 para Contratação de Empresa Especializada para Ministrar Curso de Formação em Educação Inclusiva pelo valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) a
empresa DENISE MARIA DOS SANTOS MARCELINO 18567869862, CNPJ: 20.007.057/0001-20,
nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 08 de abril de 2022. Erica Soler Santos
de Oliveira - Prefeita Municipal.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 – No dia 08 de abril de
2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra.
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os
itens do Pregão Eletrônico Nº 005/2022, referente ao objeto: Registro de Preços para Aquisição
Futura e Parcelada de Cestas Básicas - Promoção Social, à empresa: CLMT TRANSPORTES,
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME, com valor total de R$ 537.600,00. Fica a empresa convocada
a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Tremembé
conquista terceira
cadeira de rodas na
camapanha lacre
solidário.

Na manhã da última
segunda-feira, 04 de
abril, o Fundo Social
de Tremembé trocou
os lacres arrecadados na campanha por
MAIS UMA CADEIRA DE RODAS em
um evento realizado
na Escola Adventista.
“Gostaria de agradecer
ao diretor Tiago Pitágoras Carvalho Santos
Cordeiro, ao pastor

Randy Del Aguila Tanchiva, a Neuza Maria
Barbosa, e a todos os
professores, funcionários e alunos da Escola
Adventista que se empenharam na arrecadação dos lacres.
É uma atitude muito linda, com muito
amor eles se dedicaram e estão ajudando mais uma pessoa
que necessita do uso

de cadeira de rodas”
agradece a Presidente do Fundo Social e
Primeira Dama, Eliana
Maria Neves de Lima.
A CAMPANHA LACRE
SOLIDÁRIO
é promovida pelo @
fundosocialtremembe
em parceria com @lacreporcadeira e com as
trocas de lacres de hoje,
conquistou a TERCEIRA CADEIRA.

09-10-11 de Abril de 2022

Fundo social de Tremembé
abre vagas para o curso de
“Bolos da vovó”

Para os que amam a comida da vovó, o Fundo
Social de Tremembé está
com vagas abertas para
o curso “BOLOS DA
VOVÓ”, que será realizado no dia 12 de abril
(terça-feira),
das 08h00 às 11h00 e das
13h30 às 16h30, na Secretaria de Ação Social.
“Gostaria de agrade-

cer a confeiteira Camila
Agostinho que de forma
generosa esta doando o
seu trabalho, que além de
ensinar uma nova receita, gera a possibilidade
de outras pessoas empreenderem no ramo da gastronomia”
agradece a Presidente do Fundo Social e
Primeira Dama, Eliana
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Maria Neves de Lima.
Os interessados devem
fazer as suas inscrições
até o dia 11 de abril na
Secretaria de Ação Social na rua José Monteiro
Patto,
195 – Jd. Bom Jesus, das 09h às 11h
ou das 14h às 16h.
MAIS INFORMAÇÕES:
3674-3660 ou 3674-3910

