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Ubatuba é um dos municípios
parceiros do projeto Verão no
Clima

Foi publicado na última
quarta-feira, 9, o edital
de chamamento público
para as empresas interessadas em executar as
ações previstas no plano
de trabalho do Projeto
Verão no Clima, da Secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente do estado de São Paulo. Ubatuba é um dos 15 municípios parceiros no projeto.
As inscrições poderão
ser apresentadas em até
15 dias a partir da data
da publicação do edital.
O Verão no Clima visa
ações para fortalecer a
coleta seletiva, por meio
da educação ambiental
e abrange até 15 municípios do litoral paulista: Bertioga, Cananéia,
Caraguatatuba, Cubatão,
Guarujá, Iguape, Ilha
Comprida,
Itanhaém,
Mongaguá,
Peruíbe,
Praia Grande, Santos,
São Sebastião, São Vicente e Ubatuba.
O secretário de Meio
Ambiente de Ubatuba,
Sylvio Bohn, ressaltou a
importância da conscientização ambiental.
“É uma campanha que
tem como objetivo alertar todos os moradores
e turistas sobre a necessidade de revisão dos
hábitos de consumo em
relação ao uso de des-

cartáveis, principalmente
plásticos de uso único, e
há uma responsabilidade
compartilhada, não só
dos órgãos públicos, mas
cada um de nós tem que
colaborar”. Sylvio destacou que os resíduos coletados poderão ainda gerar renda nos municípios.
“A campanha é uma parceria com instituições do
ramo onde nós vamos
promover a conscientização e o hábito de separar o material reciclável,
e parte desses produtos
pode ser vendido ou destinado à projetos locais
gerando renda e inclusão
social”. Ele também falou sobre a preocupação
com o lixo. “A questão
do lixo é um problema global, e no caso de
praias e áreas de litoral
qualquer lixo disposto
de forma inadequada é
carreado pelas chuvas e
vai para o fundo do mar,
onde ele não degrada por
falta de oxigênio e luz,
afetando a biota, os peixes, toda vida marinha,
por ingestão, e de algum
modo esses resíduos a
gente acaba tendo de volta, com a contaminação
dos frutos do mar”.
O secretário de meio
ambiente lembrou que
essa edição do projeto é
diferente dos anteriores.

“Essa campanha já não
é mais aquela campanha
como foi feita anteriormente com distribuições
de sacolinhas, hoje é uma
campanha que tem uma
proposta de conscientização de toda a população
e turistas.
Por isso, é bastante importante para nossa região e principalmente
para Ubatuba”. Segundo o secretário o projeto
Verão no Clima será executado durante ano até o
verão de 2023.
O Projeto Verão no Clima tem por objetivo geral
contribuir na conscientização de munícipes e turistas do Litoral Paulista,
incluindo Ubatuba, sobre
os hábitos de consumo e
geração de resíduos sólidos, de maneira a promover a responsabilidade
compartilhada do cidadão sobre essa temática.
Nesta edição da campanha, o Projeto focará
também no fortalecimento da Coleta Seletiva nos
municípios,
buscando
por meio da educação
ambiental e de parcerias
engajar a população na
separação correta dos
materiais para a reciclagem, envolvendo a integração de ações dos Municípios e de instituições
locais.

Praça da Vila Menino Jesus
é revitalizada e recebe ação
“Brincando no Bairro” neste
sábado (12)

A Prefeitura de Caçapava
realiza neste sábado (12),
das 9h às 12h, o projeto
“Brincando no Bairro”
com atividades recreativas na Praça da Vila Menino Jesus.
A ação marca a entrega
para população do serviço de revitalização da
praça, por meio do Programa Praça + Verde.
A programação contará
com brincadeiras como
cama elástica, pintura de
desenho e som mecânico.
O projeto de recuperação
da praça compreendeu
serviços de jardinagem,

pintura de bancos, reparos na iluminação da praça e no seu entorno, revitalização dos brinquedos
do parquinho infantil e
pintura de sinalização
de vias. Além disso, os
quiosques de alimentação foram realocados
para garantir melhor circulação dos pedestres e
aumentar a visibilidade
da igreja.
Para dar mais colorido
ao espaço, o projeto paisagístico da praça contemplou plantas em tons
de roxo, amarelo, branco
e azul, que são regadas
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diariamente, antes das 9h
e depois das 14h. O objetivo é fazer da praça um
espaço de convivência e
lazer para toda a comunidade da Vila Menino
Jesus e arredores.
A recuperação do local
foi realizada pela Prefeitura com o apoio da
iniciativa privada e da
comunidade do bairro.
A implantação do jardim
foi feita pela equipe de
parques e jardins do Departamento de Serviços
Municipais com plantas
doadas por parceiros e
pela própria Prefeitura.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022 – TOMADA DE
PREÇOS Nº 001/2022 - A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP,
comunica aos interessados a abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA PREDIAL PARA ABRIGAR SAMU,
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 28/03/2022. Abertura dos Envelopes:
10h00min do dia 28/03/2022. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O
Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou
através do site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2022. Objeto: Registro de Preços
para Aquisição Futura e Parcelada de Utensílios de Cozinha. Data para recebimento de
proposta: das 08h00min do dia 11/03/2022, até às 08h00min do dia 23/03/2022; data da
abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 23/03/2022; data de início da
sessão pública: às 09h00min do dia 23/03/2022, 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.
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Livro D-26, FLS. nº 58, Termo nº 7584
Faço saber que pretendem se casar CARLOS ALBERTO MANTOVANI e MARIA CELIA VIEIRA, 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 30 de outubro de 1959, de estado civil divorciado, de profissão aposentado, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Beltrão, nº 120, Parque das Fontes, Tremembé/
SP, filho de DIRCEU MANTOVANI, falecido em Taubaté/SP e de IRACEMA MANTOVANI, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 29 de março de 1964, de estado
civil divorciada, de profissão aposentada, residente e domiciliada na Rua Engenheiro Beltrão, nº 120, Parque
das Fontes, Tremembé/SP, filha de WALDEMAR VIEIRA, falecido em Tremembé/SP e de MARIA APARECIDA RIBEIRO VIEIRA, falecida 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 58, Termo nº 7585
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ ANTONIO LEONEL e STÉPHANIE GOMES MATIAS, 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 06 de janeiro de 1985, de estado civil solteiro, de profissão
trabalhador rural, residente e domiciliado na Estrada do Poço Grande, nº 2100, Poço Grande, Tremembé/
SP, filho de BENEDITO LEONEL FILHO, natural de Tremembé/SP e de MARIA BENEDITA DE FATIMA
MORGADO LEONEL, natural de Tremembé/SP, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante
é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 19 de janeiro de 1993, de estado civil divorciada, de profissão do lar, residente e domiciliada na Estrada do Poço Grande, nº 2100, Poço Grande, Tremembé/SP, filha
de JENUEL MATIAS, 48 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 11 de maio de 1973 e de
MARIZA HELENA GOMES, 48 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 10 de agosto de
1973, ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/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 59, Termo nº 7586
Faço saber que pretendem se casar LEONEL TELLES DE MENEZES MORAIS e JULIANE RIBEIRO
PINTO, 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 07 de dezembro de 1984, de estado civil
solteiro, de profissão médico, residente e domiciliado na Rua Manuel Bandeira, nº 172, Campos do Conde II
- Versailles, Castelos, Tremembé/SP, filho de DALVIN FERREIRA DE MORAIS, de 79 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 17 de junho de 1942 e de ZILAH MARIA TELLES DE MENEZES MORAIS,
de 76 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 28 de junho de 1945, ambos residentes e domiciliados
em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Guaratinguetá-SP, nascida no dia 28 de julho de 1989, de estado
civil solteira, de profissão farmacêutica, residente e domiciliada na Rua Manuel Bandeira, nº 172, Campos do
Conde II - Versailles, Castelos, Tremembé/SP, filha de DIRCEU FULGÊNCIO PINTO, de 57 anos, natural
de Curvelo/MG, nascido na data de 26 de abril de 1964 e de ELIANE APARECIDA RIBEIRO PINTO, de 52
anos, natural de Aparecida/SP, nascida na data de 26 de setembro de 1969, residentes e domiciliados Aparecida/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.

Alerta de chuvas fortes e contínuas em
São Luiz do Paraitinga
A Defesa Civil do Estado alerta que, entre sexta-feira (11) e domingo
(13), há previsão de chuvas fortes e contínuas,
seguidas de raios, ventos
e granizo, com destaque
para o Vale do Paraíba
- previsão para acumulados de 72h elevados
(80mm). Diante deste
cenário, RECOMENDA-SE atenção especial as
áreas mais vulneráveis,
pois há risco de deslizamentos, desabamentos,
alagamentos, enchentes e
ocorrências relacionadas
a raios e ventos.
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Equipe da Saúde de Ubatuba visita Banco de Leite
Humano em Caraguá

Para conhecer a estrutura e o funcionamento do
Banco de Leite Humano
de Caraguatatuba, uma
equipe da Secretaria de
Saúde de Ubatuba visitou na manhã desta
quarta-feira (9) o projeto
na cidade vizinha para
viabilizar a implantação
de um posto de coleta de
leite materno no município e contribuir com a
demanda da região.
O grupo foi composto
pela secretária de Saúde
– Sheila Barbosa, acompanhada pela diretora de
Especialidades – Aline
Monteiro, pela enfermeira do Centro de Especialidade da área materno-infantil – Adelina
de Oliveira Leite, e pela
técnica de enfermagem –
Débora Oliveira.
A secretária de Saúde
ressalta que a demanda

de leite humano no banco de Caraguatatuba é
maior do que a quantidade existente. “O banco de
leite necessita aproximadamente de 12 litros por
semana, mas atualmente
consegue arrecadar apenas 8 litros. A procura é
grande e precisamos contribuir com a demanda”,
explicou Sheila.
De acordo com a secretária, Ubatuba vai intensificar a divulgação para
captar mais mamães que
possam fazer a doação do
leite materno e também
iniciar uma campanha
para arrecadação de frascos de vidro utilizados
para o armazenamento
do leite “Nossa primeira
ação em conjunto será
contribuir com a demanda atual do banco de leite, estimulando a doação
e realizando o transporte

adequado, dentro de um
cronograma que viabilize a utilização do leite
materno. Paralelamente
a isso, iniciaremos os estudos para a implantação
do posto de coleta em
Ubatuba. Já temos um
projeto com os gastos
necessários apresentados pela enfermeira Ana
Claudia Tripac, coordenadora do Banco de Leite de Caraguá, e iremos
buscar recursos para viabilizar e equipar o posto
em nosso município”,
comentou. A doação de
leite materno é muito importante, principalmente,
para manter a alimentação de bebês prematuros
e recém-nascidos. O leite
materno reduz a mortalidade infantil, aumenta
a imunidade e contribui
para o desenvolvimento
saudável da criança.

11-12-13 de Março 2022

Castramóvel passará por
adaptações e castrações
serão feitas em clínicas

O veículo equipado para
a realização de cirurgias
de castração em cães e
gatos, Castramóvel, terá
que passar por adaptações estruturais para melhorar o fluxo de funcionamento e se adequar às
normas atuais exigidas
pelo Conselho Regional
de Medicina Veterinária
de São Paulo. Enquanto
aguarda as melhorias, as
castrações dos animais
serão realizadas em clínicas conveniadas com
a prefeitura. De acordo

com o diretor do departamento de Proteção e
Bem-Estar Animal, Carlos Rocha, o veículo estava na região oeste do
município e todas as cirurgias agendadas para
a próxima segunda-feira
(14) foram canceladas.
“Estamos fazendo contato por telefone com as
pessoas agendadas e, em
breve, estaremos remarcando as castrações em
clínicas do município”,
explicou. Rocha disse
ainda que já está em con-

tato com o fabricante do
Castramóvel para estudar as possibilidades de
adaptação do veículo,
que realiza em média 200
cirurgias por mês. O Castramóvel é equipado com
mesa cirúrgica, mesa de
apoio, armários, gaiola
para os animais, caixa
d’água, sistema elétrico
e hidráulico, ar-condicionado e toldo, além de
instrumentos cirúrgicos e
medicações necessárias
para os atendimentos de
cães e gatos.

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.

12-13-14 de Março 2022

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.

