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33º Anos

OU EM BOM ESTA-
DO DE CONSERVA-
ÇÃO, que serão des-
tinadas as famílias em 
situação de vulnerabi-
lidade social na cidade.
Para colaborar é fácil, 
basta deixar a sua doa-
ção em algum dos pon-
tos de coleta.
PONTOS DE COLE-
TA: Prefeitura de Tre-
membé 
Condomínio Portal do 
Sol
 Condomínio Campos 
do Conde I
 Supermercado Leal do 

O @fundosocialtre-
membé promoveu na 
última semana, mais 
uma ação de entrega de 
agasalho da campanha 
INVERNO SOLIDÁ-
RIO 2022, desta vez, 
os beneficiados foram 
os moradores da região 
do bairro Jardim Al-
berto Ronconi .
QUER AJUDAR
A CAMPANHA IN-
VERNO SOLIDÁRIO 
2022 continua arre-
cadando doações de 
cobertores, mantas ou 
agasalhos, NOVOS 

Vale, Supermercado 
Vida Nova 
Câmara Municipal
 Centro de Eventos
Supermercado Tirelli
Condomínio Eldorado
PARTICIPE!
O FRIO PASSA, MAS 
O CARINHO FICA. 
REALIZAÇÃO: FUN-
DO SOCIAL DE SÃO 
PAULO E FUNDO 
SOCIAL DE SOLI-
DARIEDADE DE 
TREMEMBÉ
APOIO: 
PREFEITURA DE 
TREMEMBÉ.

A campanha inverno 
solidário 2022 continua 

em Tremembé

ideia de fazer o arraiá, 
atendendo também à 
demanda da falta de 
entretenimentos cultu-
rais na região Sul. An-
tigamente, tínhamos 
diversas quermesses 
e shows, hoje em dia 
não mais. Resolvemos 
então fazer essa festa 
pra trazer entreteni-
mento para dentro da 
comunidade e dar visi-
bilidade através disso. 
Isso também visibiliza 
o território em meio à 
sociedade e o empode-
ramento do mesmo”.
Lourenço destacou que 
o arraiá auxilia os mo-
radores a apresentarem 
os trabalhos realizados 
pela comunidade. “A 
gente pode mostrar um 
pouco do que a gente 
produz aqui, da culiná-
ria, artesanatos, mani-
festações culturais, ca-
poeira, roda de jongo, 
maracatu, quadrilha 
comunitária e outras 
atrações para que todos 
se divirtam com muito 
forró rolando no terri-

A Associação da Co-
munidade dos Rema-
nescentes Quilombo da 
Caçandoca realiza nos 
dias 22, 23 e 24 de ju-
lho, o 1º Arraiá do Qui-
lombo da Caçandoca, 
que contará com comi-
das típicas de festa ju-
lina e das comunidades 
quilombolas, além de 
música ao vivo.
O presidente da Asso-
ciação da Comunidade 
dos Remanescentes do 
Quilombo da Caçando-
ca, Neimar Lourenço, 
que também é coorde-
nador nacional das Co-
munidades Quilombo-
las pelo estado de São 
Paulo, ressaltou que 
a ideia do arraiá é ser 
voltado principalmente 
para a divulgação da 
comunidade. 
“Com a baixa tempo-
rada, e se recuperando 
em meio a uma pan-
demia, a comunidade 
precisou se organizar 
para retomar a econo-
mia interna do terri-
tório, então tivemos a 

tório Quilombola”.
Ele informou também 
que pretendem realizar 
este evento nos próxi-
mos anos. “No começo 
era até algo mais para 
gente mesmo, mas re-
solvemos expandir e 
devemos fortalecer ao 
longo dos anos. Toda 
a comunidade está em-
penhada neste evento”. 
Lourenço concluiu sa-
lientando que parte do 
dinheiro arrecadado 
na festa e com os bin-
gos será revertido para 
melhorias da escola da 
comunidade.
Programação: Bingo, 
atrações musicais e 
culturais, brincadeiras, 
comidas e bebidas tí-
picas
Dias: 22 e 23 a partir 
das 18h, e dia 24 às 15h
Local: Estacionamento 
Praia da Caçandoca
Para chegar na Caçan-
doca deve-se pegar 
uma via secundária, na 
altura do km 77 da BR-
101 e seguir por 6 km 
até chegar na praia.

1º Arraiá do 
Quilombo da 

Caçandoca será 
realizado em julho
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AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - A Prefeitura Munici-
pal de Potim torna público o resultado de abertura dos envelopes de Proposta Comercial 
referente à Concorrência Nº 001/2022 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BAIRRO VISTA ALEGRE, 
POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. Na data de 08/07/2022, no Departamento de Licitações da Prefeitura Munici-
pal, reuniu-se a Comissão nomeada através Portaria Nº 190/2021, para julgamento dos 
preços apresentados. Após aberto o envelope chegou-se ao seguinte resultado classifi-
catório: 1º COLOCADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMER-
CIO LTDA, com valor total de R$ 2.097.982,57. Fica aberto o prazo recursal. Bruno C. F. 
Abreu – Presidente da Comissão de Licitações.

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

Livro D-26, FLS. nº 103, Termo nº 7674
Faço saber que pretendem se casar NILSON JOSÉ DE ARAUJO e MARIA APARECIDA DE CARVA-
LHO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código 
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 02 de junho de 1971, de estado 
civil divorciado, de profissão técnico químico, residente e domiciliado na Rua Quiririm, nº 81, Parque 
Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de ROSA CARDOSO DE ARAUJO, falecida em Tremembé/
SP na data de 31 de maio de 1996. A habilitante é natural de São Thomé das Letras-MG, nascida no dia 
03 de março de 1978, de estado civil divorciada, de profissão manicure, residente e domiciliada na Rua 
Quiririm, nº 81, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filha de OROZINO BERNARDES DE 
CARVALHO, de 87 anos, natural de São Thomé das Letras/MG, nascido na data de 09 de abril de 1935 
e de TEREZINHA SOUZA BERNARDES, de 75 anos, natural de São Thomé das Letras/MG, nascida na 
data de 20 de agosto de 1946, ambos residentes e domiciliados em Conceição do Rio Verde/MG. 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 103, Termo nº 7675
Faço saber que pretendem se casar DANIEL DELGADO ROCHA SANTOS DA SILVA e MAIARA NE-
VES BARRETO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Caçapava-SP, nascido no dia 22 de agosto de 1991, de 
estado civil solteiro, de profissão desenvolvedor, residente e domiciliado na Rua Francisco Paulo de Oli-
veira Vargas, nº 271, Paineiras, Tremembé/SP, filho de JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA, de 63 anos, 
natural de Caçapava/SP, nascido na data de 02 de junho de 1959 e de ROSÁRIA DE FÁTIMA DELGADO 
ROCHA SILVA, de 62 anos, natural de São Gonçalo/RJ, nascida na data de 18 de janeiro de 1960, ambos 
residentes e domiciliados em Caçapava/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 12 de 
agosto de 1991, de estado civil solteira, de profissão enfermeira, residente e domiciliada na Rua Francisco 
Paulo de Oliveira Vargas, nº 271, Paineiras, Tremembé/SP, filha de ADILSON MIRANDA BARRETO, de 
60 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 26 de agosto de 1961, residente e domiciliado em 
Caçapava/SP e de ELISABETE RIBEIRO DAS NEVES BARRETO, de 58 anos, natural de Tremembé/
SP, nascida na data de 08 de agosto de 1963, 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. 

jogos, nossos parabéns 
a todos os atletas que 
participaram e repre-
sentaram com muita 
garra, dedicação e von-
tade as suas escolas.  
Confira nas fotos um 
pouquinho de como foi 

Durante toda esta se-
mana os Jogos Esco-
lares das Escolas Mu-
nicipais de Tremembé 
agitaram o Centro Es-
portivo com diversas 
modalidades.
Hoje se encerram os 

esta emocionante com-
petição.
Uma realização da Se-
cretaria de Educação 
em parceria com a Se-
cretaria de Esportes e 
Lazer da Prefeitura de 
Tremembé.

Mais competitivos do que a 
copa do mundo, mais 

emocionantes do que os jogos 
olímpicos

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA 
Nº 002/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 171/2022 - EDITAL Nº 
030/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
ABERTURA DE TRECHO DA RUA CAÇAPAVA, BAIRRO MORADA DOS MARQUES, 
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 07 de julho de 2022, após exame 
da documentação de habilitação apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EM-
PRESAS INABILITADAS: KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. Fica aberto o 
prazo recursal. Potim, 08 de julho de 2022. Bruno C. F. Abreu - Presidente da Comissão 
de Licitações.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 
– PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 475/2021 – No dia 08 de julho de 2022, depois de 
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. Erica 
Soler Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, decide, HOMOLOGAR e ADJUDI-
CAR o objeto da respectiva Tomada de Preços, qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSINHO PREPARATÓRIO AOS PROCES-
SOS SELETIVOS 2022 PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE POTIM/SP, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na 
ordem de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) à empresa JV JUNQUEIRA TEBERGA 
ME. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.
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Integral e Professor de 
Educação Básica II das 
vagas e das aulas/salas 
remanescentes, PARA 
C O M PA R E C E R E M 
NO DIA 12/07/2022, de 
acordo com os horários 
descriminados no edi-
tal, na Secretaria Muni-
cipal de Educação, sito 

A Secretaria de Edu-
cação de Tremembé 
convoca os aprovados 
no processo seletivo nº 
003/ 2021, 
para Auxiliar de De-
senvolvimento Infantil, 
Merendeiro, Professor 
de Educação Básica I, 
Professor I Educação 

na Praça Jorge Tibiriçá, 
93 - Centro – Tremem-
bé. Atenção! Confira o 
EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO na íntegra dis-
ponível no site da Pre-
feitura de Tremembé, 
bem como os detalhes 
e documentos a serem 
apresentados.

Edital de 
convocação para 

auxiliar de 
desenvolvimento 

infantil, merendeiro 
e professor em 

Tremembé
Mafuz (Rua Fernando 
Pessoa).
Nos dias 13 e 14 de ju-
lho, será a vez do bair-
ro Pinus do Iriguassu 
receber as atividades, 
das 12h30 às 16h, na 
Escola Estadual Lu-
ciana Damas Bezerra 
(Estrada Camanducaia 
– Pinus 1).
Na sexta-feira, dia 15 
de julho, a programa-
ção chega ao bairro 
Vitória Vale, das 10h 
às 15h, na Quadra Po-
liesportiva do bairro 
(Rua Delfim Lourenço 
da Cunha).
Na semana seguinte, 
dias 18 e 19, o local 
das atividades será a 
EMEF Professora He-
mengarda Rodrigues 
Braga (Rua Benjamim 
Elias, 175), no bairro 
Piedade. O horário é 
das 12h30 às 16h.
O bairro Borda da 
Mata receberá a pro-
gramação nos dias 20 e 
21 de julho, das 12h30 
às 16h. O local será 
a EMEF Reverendo 
Prof. Eliel de Almei-

A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer – Divisão 
de Esportes, realiza a 
partir desta segunda-
-feira (11) o projeto 
“Tô de Férias” com ati-
vidades recreativas em 
nove bairros da cidade.
A programação ocor-
rerá até o final de julho 
em espaços como es-
colas, quadras polies-
portivas e praças dos 
bairros. O objetivo é 
oferecer entretimento e 
lazer para criançada no 
período de férias esco-
lares.
Realizado em parceria 
com a Secretaria de 
Educação, o projeto 
oferecerá recreação, 
pintura, jogos de mesa 
e brincadeiras. Todas 
as atividades são gra-
tuitas.
O primeiro bairro a re-
ceber a programação 
será o Santa Luzia, 
nesta segunda e ter-
ça-feira (11 e 12), das 
12h30 às 16h. O local 
será a EMEF Dr. Raif 

da Martins (Av. Luiz 
Nani, 481).
A próxima região a re-
ceber o projeto será o 
Residencial Esperança, 
no dia 22 de julho, das 
10h ás 15h, na Praça 
Nelson Ortiz de Sales.
Nos dias 25 e 26 de 
julho, a programação 
será realizada em Nova 
Caçapava, na EMEI 
Professora Maria Eu-
gênia S. Ayello Faria 
(Av. Dr. João Panta-
leão, 30), das 12h30 às 
16h. A região da Vila 
Menino Jesus receberá 
o projeto dias 27 e 28 
de julho, das 12h30 às 
16h, no Parque Ecoló-
gico da Moçota (Rua 
Antonio Guedes Ta-
vares, S/N). O projeto 
será realizado no bair-
ro Village das Flores 
no dia 29 de julho, das 
10h às 15h, na praça 
do bairro. Projeto “Tô 
de Férias” – Atividades 
recreativas gratuitas, a 
partir de 11 de julho. 
Programação aberta à 
participação de toda a 
população. Participe!

Projeto leva recreação a bairros de 
Caçapava durante as férias de julho
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Pintura em Tela com 
Tinta Acrílica, Capoei-
ra Angola, Sapateado, 
Teatro, Musicalização, 
Piano, Coro (Canto 
Coral), Violão, Vio-
lão aplicado ao Choro, 
Violino, Viola de Arco, 
Violoncelo, Flauta 
Transversal, Trompete, 
Trombone e Eufônio, 
Pandeiro.
Para inscrição é ne-
cessário preencher o 
formulário online e 
anexar os seguintes 
documentos: RG, CPF 
e comprovante de re-
sidência. Os menores 
de 18 anos, além de 
anexar toda documen-
tação pessoal, devem 
também incluir o RG 
e CPF dos pais ou res-
ponsáveis legais.
Cada oficina terá sua 
própria especificação, 
como faixa etária míni-
ma, entre outras, e 80% 

Nesta segunda-feira, 
dia 8 de jullho, a  Se-
cretaria de Cultura e 
Economia Criativa da 
Prefeitura de Tauba-
té, abre inscrições 
para oficinas gratuitas 
presenciais que serão 
realizadas no Centro 
Cultural Municipal 
Toninho Mendes. Ao 
todo, serão oferecidas 
339 vagas nos perío-
dos da manhã, tarde e 
noite, e elas serão pre-
enchidas por ordem de 
inscrição.
As inscrições serão 
realizadas exclusiva-
mente através do link: 
https://linktr.ee/ofici-
nasdocentrocultural.
Os interessados po-
derão se inscrever 
nos seguintes cursos: 
Desenho com Grafi-
te, Desenho e Pintura 
Experimental, Dese-
nho e Pintura Iniciante, 

das vagas de cada cur-
so deverão ser preen-
chidas por moradores 
de Taubaté.
No dia 21 de julho sai-
rá a lista de matrículas 
aprovadas e as oficinas 
presenciais começam 
no dia 25 de julho no 
Centro Cultural Muni-
cipal Toninho Mendes.
Durante a primeira se-
mana de inscrições, o 
Centro Cultural estará 
disponível para ajudar 
os candidatos que esti-
veram sem meios para 
acessar a internet.
Mais informações po-
dem ser obtidas atra-
vés dos telefones (12) 
3625-5140 e 3625-
5030, ou do e-mail cul-
tura@taubate.sp.gov.
br. O Centro Cultural 
Municipal Toninho 
Mendes fica localizado 
na Praça Coronel Vito-
riano, 01, Centro.

Centro cultural de Taubaté abre 
inscrições para oficinas hoje, dia 8

uma equipe completa, 
com 2 (duas) médicas 
veterinárias, 1 (uma) 
técnica veterinária, e 
uma equipe de limpeza 
e higienização dos am-
bientes, que possibi-
litam a realização das 
rotinas com eficiência.
ALGUMAS ATIVI-
DADES
Cuidados e práticas ve-
terinárias, promovendo 
o bem-estar e seguran-
ça para os animais que 
estão no canil.
Visitas técnicas sobre 
assuntos de saúde hu-
mana relativas aos ani-
mais.

O Centro de Obser-
vação Animal (COA) 
possui uma estrutu-
ra destinada ao reco-
lhimento de cães em 
situação crítica e de 
abandono que necessi-
tam de assistência ve-
terinária. São animais 
errantes, sem tutor ou 
responsável, fêmeas 
prenhas, filhotes, ou 
adultos portadores de 
zoonoses OU SEJA, 
QUE ESTEJAM DO-
ENTES E REPRE-
SENTEM RISCOS 
PARA A SAÚDE DOS 
HUMANOS. 
O COA conta com 

Realização de campa-
nhas de adoção com os 
animais saudáveis do 
canil.
O QUE O COA NÃO 
PODE
 Aplicar práticas vete-
rinárias, elaborar recei-
tas, resgatar animais de 
rua que não apresen-
tam zoonoses, ou pres-
tar socorro em animais 
que possuem tutores.
VISITAÇÃO
Para visitar o coa, 
agende um horário 
pelo telefone (12) 
3674-3301 e conheça 
todas as regras para a 
visitação.

Você Conhece O Coa? 


