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Inicia hoje em Tremembé recebe o
campeonato Paulista de arrancada

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 Fe-

deração 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

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
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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.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 57, Termo nº 7582
Faço saber que pretendem se casar CÁSSIO MAURO CAMARGO DA SILVA e GEANE MARIA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil
Brasileiro. O habilitante é natural de São José dos Campos-SP, nascido no dia 20 de fevereiro de 1998, de
estado civil solteiro, de profissão motorista, residente e domiciliado na Avenida A, nº 696, Jardim Maracaibo,
Tremembé/SP, filho de OSCAR MAURO DA SILVA, natural de Cruzeiro/SP e de NEUSA CAMARGO DA
SILVA, natural de Americana/SP, ambos residentes e domiciliadosem Tremembé/SP. A habilitante é natural de
Limoeiro-PE, nascida no dia 25 de maio de 1995, de estado civil divorciada, de profissão manicure, residente
e domiciliada na Rua 05, nº 144, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de JOÃO SEVERINO DA
SILVA e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de 47 anos, natural de Feira Nova/PE, nascida na data de 08 de abril de
1974, 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 57, Termo nº 7583
Faço saber que pretendem se casar LEONARDO KAZUYOSHI WATANABE e LARA CAMILY MORAIS
DE PAULA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 02 de maio de 1999, de estado
civil solteiro, de profissão projetista, residente e domiciliado na Rua Kionoske Kanegae, nº 40, Residencial
São Vicente de Paulo, Tremembé/SP, filho de ALESSANDRO KENZO WATANABE, de 44 anos, natural de
Taubaté/SP, nascido na data de 28 de fevereiro de 1978 e de MICHELE MENDEZ MARTINS, de 41 anos,
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 06 de agosto de 1980, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 22 de outubro de 2004, de estado civil solteira,
de profissão balconista, residente e domiciliada na Rua Silvério Banhara, nº 35, Vila Nossa Senhora da Guia,
Tremembé/SP, filha de JEFERSON VANDERLEI DE PAULA, de 43 anos, natural de Tremembé/SP, nascido
na data de 23 de maio de 1978 e de FERNANDA DE MORAIS, de 44 anos, natural de Taubaté/SP, nascida
na data de 21 de dezembro de 1977, 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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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 – No dia 10 de
março 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 002/2022, referente
ao objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Peças e Serviços
para Manutenção de Vans da Frota Municipal, às empresas: BARBOSA TRUCK CENTER LTDA, com valor total de R$ 939.898,55; MEGA TRACTOR EMPREENDIMENTOS
EIRELI, com valor total de R$ 233.715,14. Ficam as empresas convocadas a assinarem
a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 – No dia 10 de
março 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 003/2022, referente
ao objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Relógio de Ponto
Biométrico, à empresa: FERNANDO F ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, com valor total de R$ 29.680,00. Fica a empresa convocada a assinar
a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Câmara Municipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS
PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO Nº 11 E 13/2022
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial”
Em atendimento ao artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo
à participação popular na discussão dos Projetos de Leis do Executivo nº 11 e 13/22 e
anotações necessárias na Lei do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na
Lei Orçamentária Anual, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que será
realizada, a partir das 19h do dia 16 de MARÇO de 2022, no Plenário da Câmara Municipal,
a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a população do município.
Obrigatório o uso de máscara.
Vereador Allan Rached Azevedo - Presidente da Câmara
Vereador Edjelson Aparecido de Souza – 1º Secretário
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A Prefeitura de Monteiro Lobato/SP, com a supervisão da Comissão de Concurso especialmente
nomeada pela Portaria nº 8.266 de 12 de janeiro de 2022, usando das atribuições legais:
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I. DIVULGA E HOMOLOGA a relação dos candidatos inscritos no presente Concurso Público, cujas
inscrições foram consideradas deferidas e, portanto, homologadas. Divulga ainda, a relação de
candidatos P.c.D inscritos.

I. DIVULGA E HOMOLOGA a relação dos candidatos inscritos no presente Concurso Público, cujas
inscrições foram consideradas deferidas e, portanto, homologadas. Divulga ainda, a relação de
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consulta
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endereços
www.integribrasil.com.br
e
www.monteirolobato.sp.gov.br.
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II. CONVOCA todos os candidatos inscritos cujo nome consta na RELAÇÃO DE INSCRITOS para a
realização das Provas Objetivas e Entrega de Títulos, no Município de Monteiro Lobato/SP,
obedecendo à data, horários e local, a seguir:

II. CONVOCA todos os candidatos inscritos cujo nome consta na RELAÇÃO DE INSCRITOS para a
realização das Provas Objetivas e Entrega de Títulos, no Município de Monteiro Lobato/SP,
obedecendo à data, horários e local, a seguir:

DATA: 20/03/2022 – PERÍODO: MANHÃ

Abertura dos Portões: 08h30min. Fechamento: Impreterivelmente às 09h00min.
Empregos

Candidatos

1.01 - Eletricista
1.03 - Servente
2.01 - Assistente Administrativo
2.03 - Auxiliar de Enfermagem
2.05 - Operador de Máquina Agrícola
2.07 - Técnico em Agropecuária
3.01 - Assistente Social
4.01 - Professor de Artes

Escola e Endereço

Todos os Candidatos
Inscritos

EMEF ELIZABETH COELHO MICHELETTO
Rua Humberto Capelli, 221 – Centro.
Monteiro Lobato/SP

DATA: 20/03/2022 – PERÍODO: TARDE

Abertura dos Portões: 13h30min. Fechamento: Impreterivelmente às 14h00min.
Empregos

Candidatos

Escola e Endereço

1.02 - Motorista
1.04 - Zelador
2.02 - Auxiliar de Almoxarife
Todos os Candidatos
2.04 - Fiscal de Obras
Inscritos
2.06 - Operador de Máquina Hidráulica
2.08 - Tesoureiro
3.02 - Enfermeiro
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III. CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
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CONDIÇÃO DE OBRIGATORIEDADE: Serão tomadas as medidas necessárias para a segurança dos
candidatos e de toda a equipe de apoio no (s) dia(s) de aplicação das provas, de acordo com as
instruções constantes nos protocolos de segurança sanitária Federal, Estadual e Municipal. Será
obrigatório o uso de máscaras por parte dos candidatos durante todo o tempo que permanecer
no local de aplicação das provas. O Candidato que não estiver usando máscara de proteção não
poderá entrar nos locais de aplicação das provas e será desclassificado do certame. Será
disponibilizado ainda, ÁLCOOL EM GEL 70% para uso obrigatório dos candidatos e do pessoal em
serviço no dia da prova.
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poderá entrar nos locais de aplicação das provas e será desclassificado do certame. Será
disponibilizado ainda, ÁLCOOL EM GEL 70% para uso obrigatório dos candidatos e do pessoal em
serviço no dia da prova.

IMPORTANTE: Nenhum candidato terá acesso para a realização das Provas após o fechamento dos
portões que se dará conforme previsto em Item II, portanto, recomenda-se ao candidato que
compareça no local da realização da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos.
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Pinda segue decreto estadual que libera do uso de máscaras em locais abertos
Pindamonhangaba está
seguindo o Governo do
Estado a respeito da não
obrigatoriedade da utilização de máscaras em
ambientes abertos, conforme edital publicado
dia 9 de março pelo governo paulista.
No entanto, em ambientes fechados o uso de
máscaras
permanece
obrigatório no municí-

pio. A medida vale para
qualquer espaço fechado, como repartições
públicas, lojas, salas de
aula, transporte público,
shopping, cinema, hospitais, clínicas, escritórios.
Desde maio de 2020, no
início da pandemia de
Covid-19, o uso de máscaras nas ruas do estado
de São Paulo era obrigatório.

Desde então, nunca havia
deixado de ser obrigatório.
O decreto estadual que
libera o uso de máscaras
vale para ruas, praças,
parques, centros abertos
de eventos.
Nesses locais, ao ar livre,
o uso de máscara não é
mais obrigatório. Para
ambientes fechados, o
governo estuda anunciar

a liberação em breve,
mas isso ainda está em
estudo pelo comitê científico.
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 vacinadas devem continuar usando as
máscaras.
Os imunodeprimidos e
com doenças crônicas
também têm como recomendação manter o uso
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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 o coordenador executivo do
centro de contingência
de São Paulo, Paulo Gabbardo, durante entrevista coletiva.
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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.
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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.

