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Secretaria de saúde de
Tremembé realiza ação de
testes rápidos para
diagnósticos de hiv, sífilis e
hepatites B e C na semana do
dia dos namorado

A Secretaria de Saúde
de Tremembé, está promovendo nesta semana
a campanha COMPARTILHE AMOR COM
SEGURANÇA, que tem
como objetivo, reforçar
a importância da realização de testes rápidos de

diagnósticos para HIV,
Sífilis e Hepatites B e C.
Os testes podem ser realizados em todas ESF´S, de segunda a sexta,
das 08h00 às 11h00 e
das 13h00 às 16h00, ou
no Centro de Saúde, nas
segundas, terças, quintas

e sextas, das 07h às 16h,
e nas quartas, das 10h às
16h, em qualquer período do ano.
COMPARTILHE
O
AMOR COM SEGURANÇA.
FAÇA O TESTE RÁPIDO!

Prefeitura de
Caçapava oferece
vagas remanescentes
para castração de
animais durante Bairro
Cidadão no Maria
Elmira

A Prefeitura de Caçapava, por meio da Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente, vai disponibilizar nesta sexta-feira, 10 de junho, 30 vagas remanescentes para o
mutirão de castração do
Programa Pet Mais Saudável, que acontece no
dia 13 de junho, próxima
segunda, na quadra da

EMEF Raif Mafuz, em
Santa Luzia.
A distribuição das senhas
será feita durante o Programa Bairro Cidadão,
que acontece no Ginásio
de Esportes, das 14h às
20h, por ordem de chegada, para aqueles que
levarem a documentação
necessária: Cópia e original do RG, CPF e com-
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provante de endereço (de
qualquer bairro de Caçapava). Os interessados
devem ser maiores de 21
anos. As vagas são para
30 cachorros machos de
até 20 kg, e os tutores
devem ter a disponibilidade de acompanhar seus
animais no dia 13, no horário marcado para o procedimento.

pág. 2

A Gazata dos Municípios

10 de Junho 2022

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 93, Termo nº 7655
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ ROBERTO PIRES DE ANDRADE e PÂMELA JACINTO SILVA,
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 06 de setembro de 1984, de estado civil solteiro, de
profissão autônomo, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 140, Una, Tremembé/
SP, filho de JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE, falecido em Taubaté/SP na data de 28 de junho de 2005 e de
MARLI DAS GRAÇAS PIRES DE ANDRADE, de 62 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 10
de janeiro de 1960, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no
dia 30 de setembro de 1992, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua
Francisco Davi de Oliveira, nº 219, Jardim Garcez, Taubaté/SP, filha de ANDERSON OLIVEIRA SILVA, de
56 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 14 de outubro de 1965 e de CREMILDA DE FÁTIMA
JACINTO SILVA, de 56 anos, natural de Paraibuna/SP, nascida na data de 04 de outubro de 1965, 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 93, Termo nº 7654
Faço saber que pretendem se casar IGOR LUAN FERREIRA DE CASTILHO e RAISSA VALIM CASSETTARI, 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 29 de agosto de 1997, de estado
civil divorciado, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Avenida Perimetral dos Zínias, nº 85,
Residencial Vale das Flores, Tremembé/SP, filho de IVAN CARLOS FERREIRA DE CASTILHO, de 47
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 06 de setembro de 1974 e de VANDERLI DAS DORES DOS
SANTOS DE CASTILHO, de 49 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data de 01 de março
de 1973, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida
no dia 07 de dezembro de 1992, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na
Avenida Perimetral dos Zínias, nº 85, Residencial Vale das Flores, Tremembé/SP, filha de JOSÉ ROBERTO
CASSETTARI, de 70 anos, natural de Santo André/SP, nascido na data de 22 de março de 1952, residente
e domiciliado em Santo André/SP e de ROSANGELA INOCENCIO VALIM, de 60 anos, natural de Santo
André/SP, nascida na data de 12 de fevereiro de 1962, 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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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Objeto: Registro de Preços para
Aquisição Futura e Parcelada de Insumos Hospitalares. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 10/06/2022, até as 08h00min do dia 24/06/2022; data da
abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 24/06/2022; data de início da
sessão pública: às 09h00min do dia 24/06/2022, 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) 31129200.

Aviso de Resultado de Julgamento de Habilitação e Propostas - Processo Administrativo Municipal
Nº 174/2022, Tomada de Preços Nº 005/2022, Edital Nº 031/2022. A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria Nº 190/2021, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento dos licitantes que, em sessão pública da mesma, datada de 09/06/2022, às 10h00min, após
exame da documentação de habilitação, foi considerada habilitada a empresa: CONSTRUTORA
EABM SJCAMPOS EIRELI. Após a fase de habilitação e exame da proposta apresentada na sessão
e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º Colocado: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, com o valor de R$ 1.028.009,87. Fica
aberto o prazo recursal. Potim, 09 de junho de 2022. Publique-se, Bruno Camilo França de Abreu
- Presidente da Comissão de Licitação.

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-
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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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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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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2022 – EDITAL Nº
003/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022. TENDO EM VISTA O QUE DISPÕE
A LEGISLAÇÃO VIGENTE E, CONFORME CONSTA DOS AUTOS DO PROCESSO EM
EPÍGRAFE, SANADA O APONTAMENTO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CONFORME
CONSTATADA A REGULARIDADE PELA PROCURADORIA JURÍDICA, RESOLVO,
ADJUDICAR E HOMOLOGAR O CERTAME COM OBJETO ESPECÍFICO DE:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL PÚBLICA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA SEGUINTE CONFORMIDADE: LOTE 01 E/OU
ÚNICO, À EMPRESA: ESCOVALE-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DO VALE DO
PARAÍBA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 19.112.042/0001-42, PELO VALOR
GLOBAL DE R$10.097,90 (DEZ MIL, NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
FICA A EMPRESA CONVOCADA PARA ASSINAR O CONTRATO E DEMAIS ATOS NO PRAZO
DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DESTA PUBLICAÇÃO. WILLIAM MANOEL DOS
SANTOS – PRESIDENTE.
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Prefeitura realiza segunda edição do
Bairro Cidadão na próxima
sexta-feira (10), no Ginásio Municipal
de Esportes

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.

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).

