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Policiais da
Atividade Delegada
autuam motorista
que invadiu ponte
estaiada em
Ilhabela

Policiais da Atividade
Delegada (convênio
entre Prefeitura de
Ilhabela e Polícia Militar) garantiram a segurança de pedestres e
ciclistas que passavam
pela Ponte Estaiada
(Barra Velha) na noite
de quinta-feira (10/2).
Para o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci,
a rápida ação mostrou
a eficiência do programa. “Mais uma prova
da ajuda no reforço
das ações de segurança, tanto preventivas
quanto ostensivas, que
refletem na ordem e
segurança da cidade”,
declarou o Prefeito.
Um motorista que trafegava irregularmente
pelo local, onde é proibido o acesso de veículos, foi abordado pelos
policiais que realizavam o patrulhamento

de bicicleta.
Segundo o responsável
pela PM na cidade, Tenente Quirino,
os policiais de plantão
se depararam com um
veículo modelo BMW
trafegando pela ponte e
imediatamente houve a
abordagem.
“O condutor foi abordado e os policiais
verificaram a documentação pessoal e
veicular. Porém, o
motorista aparentava
estar embriagado e foi
oferecido ao mesmo
para realizar o teste
de etilômetro, mas ele
se negou. Com isso, o
veículo foi removido
da ponte e em seguida
foram confeccionadas
todas as multas pertinentes”, explicou o tenente.
Ele foi autuado por
transitar sobre passare-

la (R$ 880,41) e por
se recusar a realizar
teste do bafômetro (R$
2.934,70), além de ter
a CNH suspensa. Após
as notificações, o veículo só foi liberado
com a presença de um
outro condutor habilitado.
“A Atividade Delegada
é um importante instrumento que garante
a segurança de todos
os munícipes e dos
visitantes de Ilhabela.
Estamos atentos às
ocorrências no município e imediatamente os
policiais da Atividade
Delegada agiram. Essa
parceria Prefeitura e
Polícia Militar é importante nas ações de
fiscalização do município e na garantia do
sossego público”, disse
o secretário de Governo, Cezar De Tullio.

Programa Capacita Ilhabela oferece 60
vagas em três cursos

A Prefeitura de Ilhabela oferece 60 vagas
para os cursos de decoração de festas (20
vagas – manhã), balconista de farmácia (20
vagas – noite) e operador de caixa (20 vagas
– noite), que serão
ministrados pelo Via
Rápida Empregos na
modalidade remota.
Os candidatos devem
se inscrever no site:
https://bit.ly/3B9oHkI
até o dia 18 de fevereiro. No curso de decoração de festa, o aluno
aprenderá a organizar
festas com montagem
da mesa principal, me

sas e tampos, tipos de
toalhas, peças da mesa
e decorações com
base nas pesquisas de
mercado; estudo e utilização de materiais
alternativas; técnicas
de acabamentos; orçamento e noções de
vendas de produtos.
Já o curso de balconista de farmácia capacitará o aluno a auxiliar
na organização da farmácia, no controle de
estoque e armazenamento de medicamentos, trabalhando sob a
supervisão do profissional farmacêutico.
O último curso oferta
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do é o de operador de
caixa, que capacitará
o aluno para desempenhar atividades em
estabelecimentos comerciais, recebendo
valores de vendas de
produtos e serviços,
controlando numerários e valores.
Sobre o Capacita IlhabelaO Programa Capacita Ilhabela foi lançado em 2021, para a
retomada econômica
do município e com o
objetivo de contribuir
com a qualificação e a
recolocação da mão de
obra local no mercado
de trabalho.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 45, Termo nº 7558
Faço saber que pretendem se casar FRANCISCO GENEUTO ROCHA JUNIOR e DÉBORA CABRAL PADOVANI, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de São José dos Campos-SP, nascido no dia 25 de fevereiro de 1994,
de estado civil solteiro, de profissão desenvolvedor, residente e domiciliado na Avenida do Ouro, nº 68, Residencial Eldorado, Tremembé/SP, filho de FRANCISCO GENEUTO ROCHA, de 54 anos, natural de Santana
do Acarai/CE, nascido na data de 28 de dezembro de 1967 e de MARIA LIBERACÍ DA FONSÊCA ROCHA,
de 61 anos, natural de Santana do Garambéo/MG, nascida na data de 13 de agosto de 1960, ambos residentes
e domiciliados em São José dos Campos/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 13 de agosto
de 1992, de estado civil solteira, de profissão desenvolvedora, residente e domiciliada na Avenida do Ouro,
nº 68, Residencial Eldorado, Tremembé/SP, filha de ANTONIO CELSO PADOVANI, de 65 anos, natural de
Taubaté/SP, nascido na data de 05 de agosto de 1956 e de KÁTIA MARIA CABRAL PADOVANI, de 62 anos,
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 09 de abril de 1959, 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.

Termo de Retificação de Publicação de Homologação – Pregão Eletrônico Nº
071/2021 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de
Peças para Manutenção de Veículos Leves da Frota Municipal - Na publicação
à página nº 91 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 26/01/2022,
com referência a homologação dos lotes Empresa BARBOSA TRUCK CENTER LTDA, no Valor Total, onde se lê: R$ 339.494,27; leia-se: R$ 338.915,57.
Publique-se. Potim, 11 de fevereiro de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira Prefeita Municipal.

Termo de Retificação de Publicação de Homologação – Pregão Eletrônico Nº
071/2021 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de
Peças para Manutenção de Veículos Leves da Frota Municipal - Na publicação
à página nº 91 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 26/01/2022,
com referência a homologação dos lotes Empresa BARBOSA TRUCK CENTER LTDA, no Valor Total, onde se lê: R$ 339.494,27; leia-se: R$ 338.915,57.
Publique-se. Potim, 11 de fevereiro de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira Prefeita Municipal.
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Ilhabela oferece vagas para oficinas de
música do Projeto Guri
O polo do Projeto Guri
em Ilhabela oferece vagas nas oficinas de percussão, violão e canto
coral, para jovens entre
8 e 18 anos incompletos. A matrícula para
novos alunos e alunas
vai até o dia 4 de março. Para participar, o
aluno não precisa ter
conhecimento prévio
em música, nem possuir instrumento musical. As aulas serão
realizadas no período
da tarde, sempre na
segunda e quarta-feira
da semana. A inscrição
é realizada por ordem
de chegada e as vagas
são limitadas. Para se

inscrever, o responsável do candidato deve
comparecer ao polo do
Projeto Guri em Ilhabela, que fica na avenida Ernesto de Oliveira
996, Barra Velha, munido das cópias do RG
ou Certidão de Nascimento do candidato,
RG do responsável,
declaração escolar e
comprovante de endereço. O horário e local
de inscrições será somente às segundas e
quartas feiras, das 13h
às 18h, até o dia 4 de
março. Podem participar jovens entre 6 a 17
anos e 11 meses até o
dia 1º de março, para

alunos ingressantes
no primeiro semestre;
e até o dia 1º de setembro para ingressantes
no segundo semestre.
Sobre o Projeto Guri
O Projeto Guri – maior
programa sociocultural
brasileiro,
mantido
pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São
Paulo e gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura
– dispõe de 338 polos
distribuídos em 282
municípios e oferece
cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e jovens de 6
a 18 anos incompletos.
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Confira a programação da vacinação da
próxima semana em Tremembé. Atenção
não haverá vacinação nos dias 28 de
fevereiro (segunda-feira) e 01 de março
(terça-feira).
Vacinação extra noturna na próxima quinta-feira, 03 de março, das
17h às 20h no centro
de eventos e na esf jd.
Maracaibo.
Grupos 05 a 11 anos:
Crianças de 5 anos a 5
anos 11 meses e 29 dias
com e sem comorbidades (pfizer pediátrica)
Crianças de 6 anos a 11
anos com comorbidades e deficiências (pfizer pediátrica)
Crianças de 6 anos a 11
anos sem comorbidades e deficiências (coronavac)
Grupos 12 anos ou
mais:
Dose adicional 18 anos

ou mais (intervalo de 4
meses da 2ª dose)
Reforço dose janssen
18 Anos ou mais (61
dias após a 1º dose)
Imunossuprimidos de
18 anos ou mais (28
dias após a 1º dose)
Segundas doses antecipadas pfizer
18 Anos ou mais (21
dias após a 1º dose)
De 12 a 17 anos (56
dias após a 1º dose)
Segundas doses antecipadas astrazeneca
18 Anos ou mais (56
dias após a 1º dose)
Segundas doses coronavac
18 Anos ou mais (28
dias após a 1º dose)

Dose adicional imunossuprimidos (intervalo de 28 dias da 2ª
dose)
Segunda dose adicional imunossuprimidos
(intervalo de 4 meses
da dose adicional)
Repescagem 1ª dose
12 anos ou mais
Vale lembrar que as
pessoas que ainda não
tomaram a primeira
dose, podem iniciar o
seu ciclo vacinal levando um documento
com foto oficial e o
comprovante de endereço no centro de eventos, de segunda a sexta,
das 08h00 às 12h00.

A Prefeitura de Taubaté informa que não
haverá expediente na
segunda e terça-feira
de Carnaval, dias 28 de
fevereriro e 1º de março.
O funcionamento será
retomado na quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Os Parques Municipais do Jardim das
Nações, SEDES, José
Pistilli (Quiririm) e
Fabrilar seguem funcionando das 7h às
17h para atividades
de lazer e esporte individual, respeitando
os protocolos de segurança contra Covid-19.
Horto municipal e par-

que Monteiro Lobato
seguem fechados na
segunda-feira para trabalhos de manutenção
interna.
O Mercado municipal
seguirá seu funcionamento na segunda, terça e quarta-feira das 7h
às 17h. ESSENCIAS
– Outros serviços que
não serão interrompidos:
Hospital
Municipal Universitário de
Taubaté – HMUT; Unidades de Pronto Atendimento de Saúde; Serviços de Verificação de
Óbito; Cemitérios Municipais, Funerárias e
seus serviços; Serviços

de Tratamento Fora de
Domicílio e Apoio à
Saúde; Serviços de Coleta domiciliar, seletiva
e hopitalar; Postos de
entrega Voluntárias –
PEVS’s; Guarda Municipal; Defesa Civil;
Serviços de Limpeza Urbana; Mercado
Municipal; Centro de
Controle de Mitigação;
Abrigo
Temporário
(Casa Transitória). A
Prefeitura ressalta que
devido as condições da
Pandemia do Covid-19
ainda existentes, não
acontecerá a edição
deste ano do tradicional de Carnaval de rua
da cidade.
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Hospital Regional do
Litoral Norte seleciona
mais de 70 técnicos de
enfermagem

Funcionamento de serviços no feriado de carnaval

O Hospital Regional do
Litoral Norte (HRLN),
gerenciado pelo Instituto Sócrates Guanaes,
abrirá processo seletivo exclusivo para técnicos de enfermagem,
sem a exigência de experiência no mercado
de trabalho.
O objetivo é abrir espaço para captação e
desenvolvimento de
talentos em início de
carreira. Está prevista
a contratação de cer-

ca de 75 profissionais,
a serem convocados
conforme a demanda
da unidade. O salário é
de R$ 2.098,28.
As inscrições deverão
ser feitas pessoalmente
no hospital do dia 2 a
4 de março, no horário
das 9h às 15h. É preciso levar a ficha de inscrição preenchida e os
documentos exigidos
no Edital 003/2022,
disponível na aba “Trabalhe Conosco” do site
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do Instituto Sócrates
Guanaes: https://isgsaude.org.br/hrln/trabalhe-conosco/.
O HRLN fica na rua
Prudência
Sanches
Froile Mansano, nº
1200, em Caraguatatuba. O processo seletivo
contará com prova de
conhecimento técnico
e de informática, além
de entrevista coletiva/
grupo. As etapas são
classificatórias e eliminatórias.
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Tarifa do transporte público será
reajustada em março em Taubaté
A Prefeitura de Taubaté
informa que o valor da
tarifa do transporte público na cidade será reajustado a partir do mês de
março.
O reajuste se faz necessário considerando a essencialidade do serviço de
transporte público, que
enfrenta uma grave crise
devido à crise sanitária
acarretada pela pandemia
da COVID-19, com queda abrupta no número de
passageiros (atualmente
o sistema opera com 55%
da demanda em relação
ao período pré pandemia).
A nova tarifa foi calculada com base no contrato
de concessão do transporte público municipal. Os cálculos levam
em consideração o custo
operacional como salário
dos funcionários, preço
do combustível e índice da inflação, além de
aspectos operacionais,
como o tamanho da frota,
itinerários e a quantidade
de passageiros transportados.
A necessidade do reajuste foi influenciada principalmente pelo aumento
do preço do diesel (mais
de 44% em 2021), principal insumo da operação
do sistema. Para tanto, a
tarifa média será reajustada de R$ 4,20 para R$
4,67, uma variação de

11,22%, que representa a
inflação acumulada para
o sistema entre 04/2021
a 01/2022, apurada através do Índice Geral de
Preços – Disponibilidade
Interna (IGP-DI), medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que é
o índice utilizado para
reajustes de serviços e tarifas públicas.
A fim de estimular o uso
do bilhete eletrônico e reduzir o dinheiro a bordo,
será concedido desconto para pagamento nesta
modalidade e a tarifa pública do Cartão Rápido
passa de R$ 4,10 para
R$ 4,50. Para pagamento com dinheiro e Vale
Transporte o valor passa
de R$ 4,30 para R$ 4,70.
O cartão-estudante ficará
fixado em R$ 2,45.
O Cartão Rápido pode
ser obtido gratuitamente
na loja da concessionária
ABC Transportes, situada no terminal rodoviário urbano (rodoviária
velha).
A nova tarifa entrará
em vigor 15 dias após a
publicação do decreto
municipal no “Boletim
Oficial do Município”,
que aconteceu nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro.
A última atualização de
tarifa pública em Taubaté
foi realizada em julho de
2019.

Investimentos
O sistema de transporte público municipal de
Taubaté vai passar por
um processo de modernização. Com apoio e
supervisão do Banco
de Desenvolvimento da
América Latina (CAF),
está sendo elaborando o
Plano para Reestruturação de todo Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo. O projeto
teve início no final do
ano passado e encontra-se na primeira etapa de
levantamento de informações com a realização
de pesquisas ao longo
dos próximos meses. O
prazo de conclusão é o
final de 2022.
Em paralelo, o sistema
atual vai ter novos investimentos. A empresa
concessionária do sistema, a ABC Transportes,
vai incrementar a frota
atual com a aquisição de
10 novos veículos, além
de implementar novas
tecnologias, proporcionando maior sustentabilidade ambiental e maior
conforto aos usuários.
Também serão realizados investimentos nos
aplicativos de transporte,
com campanhas de adesão ao Cartão Rápido, e
na implantação de novos
terminais de autoatendimento para compra de
créditos e recarga.
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Condutores De Transporte
Escolar Poderão Renovar Sua
Permissão Até O Dia 04 De
Março Em Tremembé.

Em virtude ao ponto facultativo de 28 de
fevereiro
(carnaval),
os permissionários do
Transporte Escolar deverão solicitar a renovação
da permissão conforme a
lei 2713/2001, até o dia
04 de março no Setor de
Trânsito da Prefeitura de
Tremembé, Localizado
na Av. Audra, nº 503 –
Centro, com os seguintes

documentos: Cópia da
documentação do veículo, Comprovante de residência com no mínimo
2 anos no município de
Tremembé. CNH Título
de Eleitor
“A segurança das nossas
crianças é uma das prioridades na nossa cidade,
por isso é de extrema
importância que todos os
condutores de transporte
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escolar estejam aptos e
regularizados nos órgãos
competentes de trânsito”
comenta Marcus Querido, Diretor de Trânsito da
Prefeitura de Tremembé.
Atenção condutor! Não
perca o prazo. Para o
prestador de serviço permanecer regular perante
o município é essencial
que se efetue o pedido de
renovação.

