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e Jardim Santa Tereza.
Ao todo estarão dis-
poníveis 500 vagas, 
sendo 100 vagas para 
cada um dos bairros 
informados. São 20 va-
gas para cada um dos 
seguintes cursos: Pães, 
Bolos, Marmita fit, 
Hambúrguer e lanches 
e Chocolates.
A iniciativa, que é dire-
cionada para as pesso-
as que estão em situa-
ção de vulnerabilidade 
social, faz parte da se-
gunda etapa do Projeto 
Mesa Taubaté e tem 
como objetivo estimu-
lar a geração de renda 

A Prefeitura de Tauba-
té, através do “Projeto 
Mesa Taubaté”, inicia 
nesta quarta-feira, dia 
13 de julho, os cursos 
de aprimoramento gas-
tronômico no bairro 
Gurilândia.
Os cursos serão reali-
zados através de uma 
parceria firmada com 
o Sesi-SP (Serviço 
Social da Indústria), 
que por meio de uma 
“unidade móvel” le-
vará os cursos até os 
moradores dos bair-
ros Gurilândia, Parque 
Três Marias, Chácara 
Silvestre, Água Quente 

e aumentar as chances 
de reinserção no mer-
cado de trabalho.
Todos os cursos terão 4 
horas de duração e para 
participar é necessário 
ter ensino fundamental 
completo e ter mais de 
16 anos.
Para fazer as inscrições 
é necessário entrar em 
contato com o Fundo 
Social de Solidarieda-
de de Taubaté (FUSS-
TA) através do telefone 
(12) 3621-7567 e for-
necer nome completo, 
data de nascimento, 
RG, CPF e o curso in-
teressado.

Cursos do “Projeto Mesa 
Taubaté” começam nesta 

quarta-feira

O treinamento come-
çará de manhã  com a 
parte teórica que será 
aplicada pelos Bom-
beiros, e, na parte da 
tarde, acontecerá a par-
te prática, envolvendo 
os equipamentos para 
combate, bem com as 
ferramentas que irão 
guarnecer as equi-
pes em caso de reais 
ocorrências (bombas 
costais, abafadores, fa-
cões, enxadas e enxa-
dões para confecção de 
asseiros, utilização de 
viaturas entre outros).

 Prefeitura de Campos 
do Jordão através da 
Secretaria de Seguran-
ça Pública  realizará 
nesta terça feira dia 12 
de julho, a partir das 
9:00 horas da manhã 
um treinamento com a 
brigada Municipal de 
Fogo em Mata. 
O exercício acontecerá 
em área atrás do antigo 
Lar do Outono. Com o 
objetivo de combater 
possíveis focos de fogo 
em cobertura vegetal 
tanto em áreas públicas 
quanto privadas. 

Em casos de emergên-
cia, caso o fogo já este-
ja instalado ou, se você 
presenciar algum foco 
de incêndio, entre em 
contato com a Defesa 
Civil através do 199 
ou, o Corpo de Bom-
beiros através do 193. 
A Defesa Civil também 
possui um canal de in-
formações e orienta-
ções, através do  SMS  
40199, no qual o ca-
dastro é realizado com 
o endereço e  o CEP da 
localidade de onde a 
pessoa reside.

Segurança Pública de 
Campos do Jordão  

realizará treinamento 
contra  Fogo em Mata
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EXPEDIENTE

12 de Julho 2022 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 038/2022. Objeto: Aquisição de Veículo Tipo Sedan, Conforme 
Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 08h00min 
do dia 12/07/2022, até as 08h00min do dia 22/07/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min 
às 09h00min do dia 22/07/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 22/07/2022, 
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) 3112-9200.

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

Livro D-26, FLS. nº 104, Termo nº 7676
Faço saber que pretendem se casar WILSON DINIZ SILVA e RENATA ENGRACIA DE OLIVEIRA BER-
TRAN, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código 
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 15 de dezembro de 1979, de estado 
civil divorciado, de profissão desenvolvedor de sistemas, residente e domiciliado na Rodovia Álvaro Barbosa 
Lima Neto, nº 2303, casa 11, Condomínio Residencial Bosque dos Pássaros, Tremembé/SP, filho de JOSÉ 
DE ARAUJO SILVA, falecido em Taubaté/SP na data de 01 de outubro de 2008 e de GENY MARIA DINIZ 
SILVA, de 73 anos, natural de Campina Grande/PB, nascida na data de 27 de outubro de 1948, residente e 
domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Ribeirão Preto-SP, nascida no dia 27 de agosto de 1977, 
de estado civil solteira, de profissão psicóloga, residente e domiciliada na Rodovia Álvaro Barbosa Lima Neto, 
nº 2303, casa 11, Condomínio Residencial Bosque dos Pássaros, Tremembé/SP, filha de RENATO MELLO 
BERTRAN, falecido em São Paulo/SP na data de 12 de junho de 2012 e de SONIA APARECIDA ENGRACIA 
DE OLIVEIRA BERTRAN, de 76 anos, natural de Ribeirão Preto/SP, nascida na data de 17 de novembro de 
1945, 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. 

Livro D-26, FLS. nº 105, Termo nº 7678
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL DOMINGOS DE CAMPOS SOUZA e MARIA BEATRIZ GRA-
CIANO SILVERIO LUIZ, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 
4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 14 de março de 2003, de 
estado civil solteiro, de profissão militar, residente e domiciliado na Alameda dos Alecrins, nº 141, Residencial 
Flor do Campo, Tremembé/SP, filho de ROBINSON DOMINGOS DE CAMPOS SOUZA JUNIOR, natural 
de Suzano/SP, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP e de KATIA REGINA DE MORAIS, natural 
de Taubaté/SP, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no 
dia 09 de abril de 2004, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Alameda dos 
Alecrins, nº 141, Residencial Flor do Campo, Tremembé/SP, filha de VALDECI SILVERIO LUIZ, de 38 anos, 
natural de Caçapava/SP, nascido na data de 09 de janeiro de 1984 e de MARIA ROSELENE GRACIANO, 
de 36 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 26 de maio de 1986, ambos residentes e do-
miciliados 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 104, Termo nº 7677
Faço saber que pretendem se casar EDUARDO VINICIUS PEREIRA ROSA e LETÍCIA FERREIRA PERES, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Bra-
sileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 08 de fevereiro de 1982, de estado civil solteiro, 
de profissão empresário, residente e domiciliado na Rodovia Álvaro Barbosa Lima Neto, nº 745, Guedes, Tre-
membé/SP, filho de PEDRO APARECIDO PEREIRA ROSA, de 63 anos, natural de Paraisópolis/MG, nascido 
na data de 25 de julho de 1958, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de TÂNIA MARA MARIANO, 
falecida em Campos do Jordão/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 12 de junho de 1989, 
de estado civil divorciada, de profissão empresária, residente e domiciliada na Rodovia Álvaro Barbosa Lima 
Neto, nº 745, Guedes, Tremembé/SP, filha de LEOPOLDO GOMES PERES, 59 anos, natural de São Paulo/
SP, nascido na data de 30 de maio de 1963 e de EDITE FERREIRA PERES, de 61 anos, natural de Taubaté/SP, 
nascida na data de 29 de outubro de 1960, 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 105, Termo nº 7679
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO MARTINS DE MATTOS CORBANI e FRANCINY VITÓ-
RIA DE ABREU ALVES CARDOSO, 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 08 de agosto 
de 1991, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Rua Eliana Santos Cardo-
so, nº 77, Padre Eterno, Trememebé/SP, filho de LUIZ FERNANDO APARECIDO CORBANI e de LUCIA 
MARIA MARTINS DE MATTOS, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural 
de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 11 de julho de 2002, de estado civil solteira, de profissão autônoma, 
residente e domiciliada na Rua Eliana Santos Cardoso, nº 77, Padre Eterno, Tremembé/SP, filha de VALDIR 
ALVES CARDOSO, de 47 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 05 de abril de 1975 e de CLE-
ONICE DE ABREU LUCIANO, de 45 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 12 de junho 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 039/2022. Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de Serviços de Digitalização de Laudas, Conforme Ter-
mo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 
09h00min do dia 12/07/2022, até as 09h00min do dia 22/07/2022; data da abertura de 
propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 22/07/2022; data de início da sessão públi-
ca: às 10h00min do dia 22/07/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessa-
dos no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico Nº 040/2022. Objeto: Registro de Preços para Aqui-
sição Futura e Parcelada de Toners e Kit Refil, Conforme Termo de Referência e demais 
Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 12/07/2022, 
até as 09h00min do dia 22/07/2022; data da abertura de propostas: das 09h00min às 
10h00min do dia 22/07/2022; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
22/07/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - lici-
tações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. 
Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.
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público.
Um total de 41 equipes 
se inscreveram para 
participar da competi-
ção, que será realizada 
no período de 15 a 31 
de julho. As modalida-
des são futsal, basque-
tebol, voleibol, tênis de 
mesa e xadrez. As ati-
vidades ocorrerão no 
Ginásio Municipal de 
Esportes, que acaba de 
ser reinaugurado após 
as obras de revitaliza-
ção. 
Entre os dias 15 e 24, 
os jogos serão realiza-
dos a partir das 19h, 

Após uma pausa de seis 
anos, os tradicionais 
JICS - Jogos de Inver-
no da Cidade Simpatia 
estão de volta. Para 
marcar a retomada do 
evento, a Prefeitura de 
Caçapava, por meio da 
Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer – Divi-
são de Esporte, prepa-
rou uma edição espe-
cial, com início nesta 
sexta-feira, dia 15. A 
cerimônia de abertura 
está marcada para 19h, 
no Ginásio Municipal 
de Esportes. 
O evento é aberto ao 

durante a semana; e a 
partir das 8h, nos fi-
nais de semana. As fi-
nais acontecerão nos 
dias 29, 30 e 31 de 
julho. VEJA AQUI A 
TABELA COMPLE-
TA Esta é a 46ª edição 
dos Jogos de Inverno 
da Cidade Simpatia, 
evento que faz parte da 
história do esporte em 
Caçapava. A partir do 
próximo ano, a com-
petição deverá voltar a 
ser realizada no forma-
to original, com mais 
modalidades em dis-
puta.

Após seis anos, Jogos de Inverno da 
Cidade Simpatia estão de volta; 

abertura será nesta sexta-feira (15)

aproveite as férias com 
segurança e tranquili-
dade, em um espaço 
repleto de natureza e 
cheio de atrações!
 Dias: de 11 a 15 julho
 Horário: de segunda a 
sexta, das 14h às 17h.
Local: Horto Muni-
cipal, Rua Poços de 
Caldas n. 32 - Bica da 
Glória, Tremembé  
Confira a programação 
completa das FÉRIAS 
NO HORTO DE TRE-
MEMBÉ:
TEATRO E BRIN-
CADEIRAS COM A 
COMPANHIA LIPE 
DE TEATRO 
 Todos os dias, das 14h 
às 17h
OFICINA DE ARTES 
PLÁSTICAS E DE-
SENHO COM TALES 
RAPHAEL Todos os 
dias, das 14h às 17h 
OFICINA DE MANI-
CURE (com as alunas 
do curso de manicure 
da Secretaria de Ação 
Social).
Dia 12/jul (terça), das 
14h às 17h 
 OFICINA DE CORTE 
DE CABELO (com os 
alunos do curso de ca-

A Prefeitura de Tre-
membé prepara uma 
ação especial para as 
férias dos alunos da 
cidade. Durante toda 
a semana de 11 a 15 
de julho, de segunda 
a sexta-feira, sempre 
das 14h às 17h, o Hor-
to Municipal de Tre-
membé vai ganhar uma 
programação especial 
gratuita com os artistas 
da cidade para entreter 
os alunos que estão em 
férias. Serão oficinais 
de pintura, dança, mú-
sica, teatro, gincanas, 
brincadeiras, apresen-
tações da BAMUTRE 
e da FAMUTRE além 
de muita diversão para 
as crianças e jovens da 
nossa cidade. A idade 
recomendada é de 03 a 
10 anos, mas todas as 
crianças que quiserem 
participar e brincar, 
independentemente da 
idade e sempre acom-
panhadas de um res-
ponsável, serão muito 
bem-vindos!
Atenção papai e ma-
mãe, traga a sua turmi-
nha para o Horto Mu-
nicipal de Tremembé e 

beleireiro da Secretaria 
de Ação Social).
Dia 13/jul (quarta), das 
14h às 17h 
 APRESENTAÇÃO 
DA FAMUTRE E 
OFICINA COM PRO-
FESSOR XANDÃO 
VILELA
Dia 13/jul (quarta), a 
partir das 15h
A P R E S E N TA Ç Ã O 
DA BAMUTRE E 
OFICINA COM PRO-
FESSOR GUSTAVO 
MIGOTO
Dias 12 e 14/jul (terça 
e quinta), a partir das 
15h 
A P R E S E N TA Ç Ã O 
DE JAZZ/BALLET E 
OFICINA DE DANÇA 
COM PROFESSORA 
THAYNÁ JASMINI
Dias 14 e 15/jul (quin-
ta e sexta) a partir das 
15h
 DUO VIOLÃO E 
VIOLINO E OFICI-
NA MUSICAL COM 
PROFESSORES LU-
CAS E CRISTHIANO
Dia 15/jul (sexta), a 
partir das 15h
Participe das FÉRIAS 
NO HORTO DE TRE-
MEMBÉ! 

Começou ontem 
(11) a programação 
especial de férias 

no horto de 
Tremembé e vai até 

dia (15)
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do Grupo de Atuação 
Especial de Defesa do 
Meio Ambiente (GAE-
MA).
De acordo com um 
levantamento realiza-
do pela Companhia 
de saneamento, cerca 
de 200 residências lo-
calizadas em diversos 
bairros do município 
não estão conectadas 
à rede pública coletora 
de esgoto disponível.

A Secretaria de Meio 
Ambiente de Tauba-
té está notificando via 
correio os proprietá-
rios dos imóveis que 
não estão conectados 
à rede pública coletora 
de esgoto disponível.
A ação faz parte de um 
compromisso judicial 
firmado entre a admi-
nistração municipal e 
a Sabesp com o Minis-
tério Público, através 

Em um primeiro mo-
mento, o proprietário 
receberá a notificação 
com prazo de 15 dias 
para regularização. 
Ao ser notificado, o 
mesmo deverá procu-
rar a SABESP que vai 
orientar sobre os pro-
cedimentos para regu-
larização. Caso as pro-
vidências não sejam 
tomadas multas pode-
rão ser aplicadas.

Prefeitura de Taubaté notifica imóveis 
irregulares não conectados à rede 
pública de esgotamento sanitário

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? 

recebeu o chamado. O 
animal foi resgatado 
e levado ao Hospital 
Veterinário Público de 
Taubaté, onde está re-
cebendo todos os cui-
dados. Em seguida, 
ele será encaminhado 
para o CCZ e coloca-
do a disposição para 
adoção. Os serviços 
de resgate do SAMU 
Animal são exclusiva-
mente para animal de 

Na manhã desta segun-
da-feira (11), o SAMU 
Animal de Taubaté re-
alizou um resgate de 
um cachorro de rua 
do bairro Marlene Mi-
randa, que sofreu um 
corte durante uma bri-
ga de rua entre outros 
cachorros.
Através do Whatsa-
pp do Samu Animal, 
o Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) 

rua, cães e gatos, e em 
situação de urgência 
e emergência, e sem 
tutor. Para acionar o 
SAMU Animal é só 
entrar em contato por 
mensagem via Whatsa-
pp para o número: (12) 
99117-7637, com as 
informações do animal 
e local da emergência. 
O serviço funciona de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

Em Taubaté, SAMU 
Animal resgata 
cachorro nesta 
segunda-feira


