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Secretaria de Mobilidade Taubaté
ressalta a importância da Prevenção no
Trânsito

A Prefeitura de Taubaté através da Secretaria
de Mobilidade Urbana
faz parte do programa
Município Laço Amarelo do Observatório
Nacional de Segurança
Viária (ONSV) e durante o mês de janeiro
divulga conteúdos com
foco na conscientização para um trânsito
mais seguro pela população.
Taubaté é um dos diversos municípios que
se tornaram parceiros no programa Laço

Amarelo, que tem
realizado por todo o
país a disseminação
de conteúdos que tratam da importância de
um
comportamento
responsável, seguro e
preventivo no trânsito a fim de reduzir os
índices de acidentes,
estabelecendo assim
parcerias com diversas
entidades, órgãos, empresas e Prefeituras.
A Prefeitura de Taubaté
entende da importância
de ações relacionadas a
segurança viária e atra-

vés da Secretaria de
Mobilidade Urbana se
mantem engajada nos
movimentos que contribuem para educação
e informação, como
a Semana Municipal
de Trânsito realizada
na cidade no mês de
dezembro e o Maio
Amarelo, que em 2021
contou com diversas
lives educativas, que
aconteceram também
em parceria com Observatório
Nacional
de Segurança Viária –
ONSV e outros órgãos.

Inscrições para o Programa Bolsa de
Estudos 2022 continuam abertas até dia 20 de
janeiro

A Prefeitura de Ilhabela informa que as
inscrições para o Programa Bolsa de Estudos e auxílio transporte continuam abertas
até o dia 20 de janeiro
para os estudantes já
contemplados.
Para
novos bolsistas, as inscrições seguem até 28
de fevereiro. Os novos
candidatos a bolsa e ao
auxílio transporte deverão digitalizar toda
a documentação necessária (inclusive a ficha
cadastral e declaração,
devidamente
preenchidas); e protocolar
todos os documentos

por meio do Protocolo Online: https://bit.
ly/3z9GNC6. Os documentos exigidos estão
disponíveis em: https://
bit.ly/3HkglIU.
Importante salientar
que em até 15 dias corridos, a Coordenadoria
de Bolsa de Estudos
realizará uma pré-análise dos documentos
apresentados e notificará o interessado, via
e-mail, em caso de necessidade de complementação. Após isso,
o Conselho Municipal
de Educação realizará
a análise dos pedidos
e encaminhará a indi-

cação dos resultados
finais. Os alunos terão
15 dias corridos entre a
publicação dos resultados e abertura de prazo
para interposição de
recurso, que serão analisados pelo Conselho
Municipal de Educação, encaminhado ao
Chefe do Executivo e
posteriormente os resultados serão publicados. Informações na
Secretaria Municipal
de Educação pelo telefone (12) 3896-9120
ou no WhatsApp da
Coordenadoria de Bolsa de Estudos: (12)
99146-8672.

A Secretaria de Educação, da Prefeitura de
Taubaté, promove durante o mês de janeiro
o Projeto “Escola de
Verão” para os alunos
do Sistema Municipal
de Ensino de Taubaté.
A proposta é oportunizar aos alunos matriculados na Educação
Infantil, na 1ª e 2ª etapa, ao 6º ano do Ensino
Fundamental, no ano
de 2021, a recomposição da aprendizagem nas habilidades

estruturantes do currículo, com o objetivo de proporcionar às
crianças experiências
de aprendizagem por
meio de estratégias diferenciadas utilizando
materiais diversificados, tais como: jogos,
fichas de aprendizagem, atividades práticas com a utilização
de materiais concretos,
entre outros, para que
os alunos aprendam de
maneira lúdica.
É facultativa a partici-

pação dos alunos nas
atividades do projeto, que conta com 8
horas diárias e a inscrição pode ser feita,
a qualquer momento
pelo responsável dos
alunos, nas secretarias
das escolares durante o
mês. O Projeto “Escola
de Verão” teve início
nesta quinta-feira, dia
6 de janeiro, e contou
com a participação de
804 alunos do Ensino
Fundamental nos 23
polos de atendimento.

Sistema de ensino municipal de Taubaté
promove projeto escola de verão
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Programa de castração
de animais abre vagas
para diversos bairros
de Pindamonhangaba

11 de Janeiro 2022

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 28, Termo nº 7525
Faço saber que pretendem se casar AUGUSTO TAKAYA e KELLY CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de São Bernardo do Campo-SP, nascido no dia 02 de agosto de 1976, de estado civil
solteiro, de profissão funcionário público, residente e domiciliado na Rua das Duquesas, nº 160, Condomínio
Campos do Conde III, Caminho Novo, Tremembé/SP, filho de HIROMITSU TAKAYA, natural de Hokkaido,
Japão e de LIDIA AMALIA TAKAYA, natural de São José Boiteux/SC, ambos residentes e domiciliados em
Diadema/SP. A habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 24 de fevereiro de 1978, de estado civil
solteira, de profissão fisioterapeuta, residente e domiciliada na Rua das Duquesas, nº 160, Condomínio Campos do Conde III, Caminho Novo, Tremembé/SP, filha de JOSE ANTONIO GONÇALVES TEIXEIRA, de 65
anos, natural de Portugal, nascido na data de 10 de fevereiro de 1956, residente e domiciliado em Guarulhos/
SP e de MARLENE DA SILVA TEIXEIRA, de 63 anos, natural de Alvares Florence/SP, nascida na data de 28
de maio de 1958, residente e domiciliada em São Paulo/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.

Restrição de entrada e circulação de
caminhões em Ilhabela continua até 30 de janeiro

Nos dias 11 e 12 de janeiro, o programa de
castrações executado
pelo Cepatas (Centro
de Proteção e Atendimento Animal) da
Prefeitura de Pindamonhangaba realiza inscrições para diversos
bairros do município.
No total, são 200 vagas
por dia, preferencialmente para cães e gatos
fêmeas.
Desta vez, os bairros
beneficiados são: Goiabal, Campinas, Lago
Azul (Goiabal), Shangri-lá, Pinhão do Borba e Pinhão do Una. As
castrações para cães e
gatos realizadas pela
Prefeitura acontecem
por região específica a

cada mês.
As inscrições vão
acontecer às 9 horas
no Centro Comunitário do Goiabal. Os solicitantes devem usar
máscara, além de levar
comprovante de residência, CPF, RG e cadastro único. Não é necessário levar o animal
para a realização da
inscrição. Serão atendidos até dois animais
por residência. Após a
inscrição, a equipe do
Cepatas vai entrar em
contato com o tutor do
animal (por meio do
telefone de contato que
ele deixou no ato da
inscrição), informando
dia, horário e cuidados
pré-cirúrgicos.

Todos os animais castrados pelo programa
são microchipados, ou
seja, eles serão monitorados por meio de uma
plataforma doada para
a Prefeitura pela My
Track Pet - sistema no
qual o microchip está
atrelado ao CPF do tutor, funcionando como
um GPS dos animais.
Desta forma a Prefeitura tem condições de
monitorar o animal. Se
caso ele se perder, há
mais chances de localizá-lo ou, se por alguma razão esse animal
sofrer maus tratos ou
for abandonado, a localização do tutor responsável também fica
facilitada.

A Prefeitura de Ilhabela informa que a Estrada de Castelhanos está
interditada, após des-

lizamento na encosta,
ocorrido no Km 3 da
estrada. A Defesa Civil
e equipes da Secretaria

de Serviços Urbanos
já se dirigem ao local
para efetuar a desobstrução do acesso.
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Restrição de
entrada e
circulação de
caminhões em
Ilhabela continua
até 30 de janeiro

Ilhabela continua com
a restrição de entrada
e circulação de caminhões de acordo com o
decreto 8.904/2021. A
medida é válida até 30
de janeiro, sempre de
sexta a domingo.
É proibida a entrada de
caminhões na cidade
das 16h de sexta-feira
às 23h59 de domingo.
Já a circulação desses
veículos dentro do município fica proibida
entre 22h de sexta-feira
às 23h59 de domingo.
O decreto não é aplica-
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do a caminhões de pequeno porte denominado Veículo Urbano de
Carga (VUC), que não
excedam a largura máxima de 2,20 metros,
comprimento de 6,30
metros e carga total de
até 3 toneladas.
Os veículos que não
se encaixam na proibição são os das Forças Armadas, Polícias
Civil, Militar, Federal,
Corpo de Bombeiros,
veículos utilizados na
prestação de serviços
essenciais como de
gêneros alimentícios

perecíveis e não perecíveis, combustíveis,
energia elétrica, água,
coleta e transbordo de
lixo, serviço postal,
atendimento de urgências e emergências, socorro mecânico (guincho) e remoção de terra
e entulho em virtude de
desastres naturais.
A restrição foi implantada antes do Natal
para contribuir com
uma melhor mobilidade urbana, considerando o número de visitantes na cidade em
alta temporada.

Prefeitura de Ubatuba
prorroga inscrição de
processo seletivo para
estagiários

A Prefeitura de Ubatuba, por meio do Centro
de Integração Empresa
Escola (CIEE), informa que o prazo de inscrição para o processo
seletivo de estagiários
foi prorrogado até o dia
31 de janeiro. Interessados podem participar
de maneira online pelo
site www.cieee.org.br
e, no momento do cadastro, o candidato estará apto para responder o questionário para
análise curricular.
O processo acontece
em duas etapas: a pri-

meira, a análise curricular e, a segunda,
entrevista na Prefeitura de Ubatuba. Para
participar, é necessário atender todos os
requisitos previstos no
edital, que pode ser
acessado pelo site do
CIEE por meio de link:
https://pp.ciee.org.br/
vitrine/3606/detalhe .
As vagas são para Ensino Técnico, que prevê uma bolsa auxílio é
de R $613,66 por mês e
jornada 30hs semanais;
e Ensino Superior, cuja
bolsa auxílio é de R
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$981,85 por mês – jornada 30hs semanais.
Ambos receberão auxílio transporte de R $30
por mês. A duração do
contrato é de. No máximo, 24 meses.
Para alguns cursos,
as vagas são em caráter de cadastro reserva devido à vigência
do processo 01/21. Já
para outras, o início é
imediato. O processo
seletivo tem a duração
de um ano a partir da
data de homologação
podendo ser renovado
por igual período.
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IBGE prorroga
inscrições para 39
vagas de emprego em
Tremembé

Oportunidades
são
para candidatos com
nível de escolaridade
fundamental e médio
completos; Inscrições
vão até 21 de janeiro e
a prova será realizada
em 10 de abril de 2022.
Salários oferecidos podem chegar a R$ 3 mil
de acordo com a produtividade; O IBGE –
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
está selecionando 39
pessoas de Tremembé para trabalhar no
Censo 2022, nas vagas
de Agente Censitário
e Recenseador. O renomado Instituto é o
principal provedor de
informações geográficas e estatísticas do
Brasil e está oferecendo 39 vagas com salários médios que podem
chegar até R$ 3 mil de
acordo com a produti-

vidade, com contratos
de trabalho de até 5
meses e que podem ser
prorrogados.
“Esta é uma boa oportunidade para as pessoas
que estão procurando
emprego e gostariam
de ter uma experiência
profissional importante, em uma instituição
renomada a nível mundial como é o IBGE.
Para apoiar os cidadãos tremembeenses,
a equipe da Prefeitura
está disponível para
tirar as dúvidas”, explica Rômulo Gomes,
Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Econômico de Tremembé.
As inscrições podem
ser feitas no link abaixo para os cargos de
Agentes Supervisores,
Agentes Municipais e
Recenseador: https://
conhecimento.fgv.br/

concursos/ibgepss21
Além dos bons salários, os cargos no IBGE
ainda incluem diversos
benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, férias e
13º proporcionais. A
contratação será feita
por meio de
Processo
Seletivo
Simplificado, para níveis de Ensino Médio
e Fundamental completos. Aproveite esta
oportunidade! As inscrições foram prorrogadas e vão até o dia
21 de janeiro. SAIBA
MAIS EM: censo2021.
ibge.gov.br Quer saber
sobre a estimativa de
remuneração do recenseador? Clique no link:
https://censo2021.
ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html#simulador
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Cerca de mil alunos da Rede Municipal de
Ensino de Caçapava participam de
projeto de reforço escolar que começou
no dia 10/01
A Prefeitura de Caçapava, por meio da Secretaria de Educação,
inicia na próxima segunda-feira (10) o projeto de reforço escolar
em 14 escolas da Rede
Municipal de Ensino.
Cerca de mil alunos do
Ensino Fundamental,
de 6 a 14 anos, serão
beneficiados com as
atividades. Serão duas
semanas de aulas de
reforço, de 10 a 14 e de
17 a 21 de janeiro, com
três horas e meia de
atividades por dia, das
8h às 11h30. Nas escolas Hermengarda Rodrigues Braga e Eliel
de Almeida Martins, o
atendimento será das
13h30 às 16h30. De

acordo com a Secretaria de Educação, o
projeto visa reduzir a
defasagem de aprendizagem dos alunos causada pela pandemia,
considerando o longo
período que crianças
e adolescentes ficaram longe da escola.
Em Caçapava, as aulas
presenciais foram retomadas em outubro do
ano passado. O critério
utilizado para o aluno
fazer parte das atividades foi a avaliação dos
professores. Eles encaminharam ao conselho
de classe relação com
nomes dos alunos que
apresentaram
maior
defasagem de aprendizagem e, a partir disso,

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

a direção da escola entrou em contato com os
pais, que puderam optar por mandar o filho
ou não para as aulas do
reforço escolar.
Durante as duas semanas de aulas, serão desenvolvidas atividades
diferenciadas, focadas
em reduzir a defasagem de aprendizagem
em língua portuguesa
e matemática. A intenção é oferecer atividades lúdicas, diferentes
das aulas da programação regular. Após o
reforço, os alunos terão
mais uma semana de
férias. O primeiro dia
de aula da Rede Municipal está marcado para
o dia 5 de fevereiro.

