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Confira a programação
desta semana do
Festival Cultural de
Tremembé

Terça-feira, 11/jan
19h30: ditinho dias
Quarta-feira, 12/jan
19h30: sound roots
Quinta-feira, 13/jan
19h30: fabiana fragoso
Sexta-feira, 14/jan
19h30: silvio cavicchioli
Sábado, 15/jan
19h30: erick wholf
Excepcionalmente neste domingo a apresen-

tação artística será ás
14h00.
Domingo, 16/jan
14h00: grupo dilleto
(ponto1 agency management)
Todas as apresentações
serão no palco da praça
da estação.
Outras atrações:
Espaço kids
Barracas de comidas e
bebidas

Aproveite com consciência
Ultilize álcool em gel
com frequência
Use a máscara corretamente
As apresentações dos
artistas são apoiadas
pela lei federal de emergência cultural aldir
blanc n°14.017/2020,
E acontecem de 05 a
23/jan.

Chuva intensa
adia inauguração
da nova
homenagem ao
atleta João do
Pulo

Em virtude das chuvas
intensas dos últimos
dias que dificultaram
o trabalho de conclusão e a previsão de
instabilidade no tempo
para hoje, a Prefeitura
de Pindamonhangaba
decidiu adiar a inauguração do novo monumento em homenagem
ao atleta campeão João
Carlos de Oliveira,
“João do Pulo”. O ato
de entrega, que celebraria a homenagem ao
atleta nascido na cidade aconteceria na noite desta segunda-feira
(10). A nova estátua foi
produzida pelo artista
Hugo Lukas e foi instalada na rotatória que
leva o nome do atleta,
na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. A previsão é que a
inauguração aconteça
no próximo sábado,

dia 15 de janeiro, às 19
horas. Para a cerimônia, estão sendo convidados filhos, irmãos
e familiares do João
do Pulo, bem como representantes da CBAt
(Confederação Brasileira de Atletismo) e
população em geral. A
estátua tem 8 metros de
altura, foi construída
em fibra de vidro e estrutura metálica e recebeu pintura final com
excelente acabamento.
A rotatória João Carlos de Oliveira “João
do Pulo” foi implantada em 2002 e o novo
monumento atende um
pedido da população e
dos familiares do atleta, que estiveram recentemente na cidade
e ressaltaram a importância de um símbolo que representasse
melhor a grandeza e o
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nome do atleta. A antiga homenagem, instalada na rotatória em
2002 e produzida pelo
artista Sidney Lizardo,
conhecido como Lizar,
foi direcionada para o
Centro Esportivo do
município, que leva o
nome do atleta.
“Sempre conversamos
com os familiares,
amantes do atletismo
e amigos do João do
Pulo e agora estamos
cumprindo nossa palavra de implantar um
novo monumento, uma
verdadeira
homenagem ao nosso saudoso
atleta. O monumento
anterior, que também é
uma obra de arte e que
merece nosso respeito
foi direcionado para o
Centro Esportivo João
do Pulo”, explicou o
prefeito Dr. Isael Domingues.
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PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal
de Potim/SP, torna pública a Dispensa de Licitação Nº
310/2021 para LOCAÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA COLETA E TRANSPORTE
DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO MUNICÍPIO
DE POTIM, ratificação em 30 de dezembro de 2021, pelo
valor total de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos
reais) a empresa A.V.S. LOCACOES EIRELI, CNPJ:
15.520.241/0001-39, nos termos do Artigo 24, Inciso II,
da Lei Nº 8.666/93. Potim, 11 de janeiro de 2021. Erica
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Programa de castração
de animais abre vagas
para diversos bairros
de Pindamonhangaba
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.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 –
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 313/2021 – No dia 11 de janeiro 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 o objeto da respectiva Tomada de
Preços qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE
WIRELESS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, na ordem de R$ 175.000,00
(cento e setenta e cinco mil reais) à empresa CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI. Fica a empresa convocada a assinar o
Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 33, Termo nº 7535
Faço saber que pretendem se casar JONATAS EVELEN APARECIDO DOS SANTOS VIRGINIO e LILIANGEL CAROLINA GONZALEZ BERMUDEZ, 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 02
de outubro de 1996, de estado civil solteiro, de profissão militar, residente e domiciliado na Rua Juvenal dos
Santos, nº 940, Aterrado, Tremembé/SP, filho de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VIRGINIO, natural de
Tremembé/SP e de CELIA REGINA DOS SANTOS, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de
29 de dezembro de 1968, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de El Tigre, Venezuela, nascida no dia 05 de junho de 2001, de estado civil solteira, de profissão vendedora, residente
e domiciliada na Rua Juvenal dos Santos, nº 940, Aterrado, Tremembé/SP, filha de ANGEL AUGUSTO GONZALEZ HERNANDEZ, natural de El Tigre, Venezuela, residente e domiciliado no Peru e de LILIMAR DE
LOS ANGELES BERMUDEZ VERDE, de 39 anos, natural de El Tigre, Venezuela, nascida na data de 01 de
novembro de 1982, residente e domiciliada na Venezuela. 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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CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 19
VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DAS REMUNERAÇÕES DOS
CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS

QUADRO DE PESSOAL

(Art. 39, §6º, da Constituição Federal)
Valores Vigentes em 31 de Dezembro de 2021

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí
DATA: 31/12/2021

CARGOS
QUANTIDADE DE
CARGOS/EMPREGOS
FORMA DE PROVIMENTO
A
B
TOTAL

DENOMINAÇÃO
Secretario Geral
Contador
Assistente Legislativo I
Assistente Legislativo II
Procurador Jurídico
Assistente de Comunicação

SUBSÍDIOS
QUANTITATIVOS
PROVIDOS

VAGOS

1.915,53

Secretario Geral

3.665,46

Contador

3.716,34
3.716,34

01

01

00

01

01

00

01

01

01

00

02

02

02

00

01

01

01

00

Procurador Jurídico

01

01

01

00

Diretor de Secretaria

4.166,54

01

01

01

00

01

08

08

00

Assistente de Comunicação

3.569,15

Vereadores

2.436,00

Presidente da Câmara

3.488,00

07

-----------------------------------------------------

1.307,32

Assistente Legislativo II

01

A - Efetivos
B - Comissionados

DENOMINAÇÃO

Assistente Legislativo I

01

Diretor de Secretaria
TOTA L

REMUNERAÇÃO/

TOTAL DE CONTRATADOS
NO EXERCÍCIO

TOTAL DE CONTRATADOS
EXISTENTES EM 31/12/2021

00

00

São Bento do Sapucaí, 10 de janeiro de 2022.

TOTAL

São Bento do Sapucaí, 31 de dezembro de 2021.
VEREADOR PAULO RENATO BARROS
Presidente da Câmara

Paulo Renato Barros
Presidente da Câmara Municipal

Sala da Câmara – Rua Sargento José Lourenço, 190 – São Bento do Sapucaí – SP CEP. 12490-000
Tel: (12) 3971-1144 - E-mail: secretaria@camarasbs.sp.gov.br
Site: www.camarasbs.sp.gov.br

Rua visconde do rio branco em Taubaté será
interditada nesta quarta-feira para obras

Sala da Câmara – Rua Sargento José Lourenço, 190 – São Bento do Sapucaí – SP CEP. 12490-000
Tel: (12) 3971-1144 - CNPJ: 01.777.892/0001-02
e-mail: secretaria@camarasbs.sp.gov.br - Site: www.camarasbs.sp.gov.br

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.

A Prefeitura de Taubaté através da Secretaria
de Mobilidade Urbana
interditará de forma
total nesta quarta-feira, dia 12 de janeiro,
a partir das 7h, a Rua
Visconde do Rio Bran-

co cruzamento com a
Rua Anizio Ortiz Monteiro na região Central
da Cidade. A interdição acontecerá para
a realização de obras
emergenciais de manutenção na rede de esgo-

tos pela SABESP com
previsão de 3 horas de
duração. O trecho estará devidamente sinalizado pela Secretaria
de Mobilidade Urbana
indicando o desvio aos
motoristas.

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-

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
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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.
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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,
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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.

