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 de

 Tremembé 

33º Anos

Tradicional festa do arroz de tremembé, 
de 19 a 22 de maio, na praça da estação.

de pessoas, entre os pro-
fissionais de gastrono-
mia, empreendedores e 
turistas que devem pres-
tigiar a 13ª edição que 
promete ser um marco 
da retomada dos eventos 
oficiais da cidade.
Confira algumas das atra-
ções da edição 2022, que 
serão divididas em três 
espaços: Espaço Gour-
met: com 16 tendas gas-
tronômicas decoradas e 
que irão oferecer requin-
tados pratos fundamen-
tados em receitas com a 
estrela da festa, o arroz.
Praça de Alimentação: 
área coberta com acomo-

A cidade de Tremem-
bé realiza de 19 a 22 de 
maio a famosa e já tra-
dicional Festa do Arroz, 
que acontecerá na Pra-
ça Geraldo Costa e terá 
como palco a histórica e 
centenária Estação Fer-
roviária Paulo de Frontin, 
além de diversas atrações 
gastronômicas, musicais 
e culturais.
Para a nova edição deste 
importante evento cultu-
ral da cidade, realizado 
pela COFAT - Comissão 
organizadora da Festa do 
Arroz em parceria com a 
Prefeitura de Tremembé, 
são esperadas milhares 

dação para os visitantes 
degustarem as delícias 
doces e salgadas do even-
to e para que apreciem as 
atrações musicais.
Espaço Cultural: extensa 
programação de shows 
musicais e espetáculos 
de dança e manifesta-
ções culturais de diver-
sas influências e nacio-
nalidades. TRAGA A 
FAMÍLIA E PROVE O 
MELHOR DA NOSSA 
TRADIÇÃO.
REALIZAÇÃO:  CO-
FAT - Comissão organi-
zadora da Festa do Arroz
APOIO: Prefeitura de 
Tremembé 

ESF Santa Cecília suspende atendimento 
após funcionários testarem positivo para 

Covid-19

submetidos a exames e 
aguardam os resultados.
Caso os resultados sejam 
negativos, a Secretaria de 
Saúde vai retomar o aten-
dimento na unidade dia 
13 de maio (sexta-feira), 
porém apenas com aco-
lhimento, orientação e 
entrega de medicamen-

A ESF Santa Cecília sus-
pendeu temporariamente 
as atividades no dia 12 de 
maio (quinta-feira), pois 
cinco funcionários, in-
cluindo médico e enfer-
meira, testaram positivo 
para Covid-19.
Outros quatro profissio-
nais da unidade foram 

tos. Casos os resultados 
sejam positivos, a ESF 
Santa Cecília deverá fi-
car fechada ao menos 
até quinta-feira da próxi-
ma semana. A Prefeitura 
continuará acompanhan-
do o caso para informar 
a data de retorno de todas 
as atividades da unidade.

Você quer 
brincar no horto 
neste domingo?

ças é o artista plástico 
TALES RAPHAEL, que 
é apaixonado por pintura 
de telas, muralismo, de-
senho animes, caricatu-
ras, arte digital e muitas 
outras artes.
Excepcionalmente neste 
domingo, 15 de maio.
 Das 09h00 às12h00 
Horto municipal de tre-
membé.
Atenção: neste sába-

O projeto “MANHÃS 
DE ALEGRIA” aconte-
cerá EXCEPCIONAL-
MENTE NESTE DO-
MINGO no HORTO 
MUNICIPAL DE TRE-
MEMBÉ.
Toda a alegria, diversão 
e brincadeiras continuam 
no comando do PALHA-
ÇO LIPE.
Quem também estará in-
teragindo com as crian-

do não haverá o projeto 
“manhãs de alegria” no 
horto. A partir do próxi-
mo sábado as atividades 
retornam ao dia normal. 
As atividades das “ma-
nhãs de alegria” são re-
alizadas todos sábados 
(excepcionalmente nes-
te dominGO), no Hor-
to Municipal (R. Poços 
de Caldas, 32 – Bica da 
Glória). 
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Aviso de Alteração de Data de Abertura – Pregão Eletrônico Nº 019/2022 – OBJETO: 
Aquisição de Equipamentos e Mobiliário do Programa Qualifar SUS, Conforme Termo de 
Referência e demais Anexos do Edital – A Prefeitura Municipal de Potim informa a altera-
ção da data de abertura do Pregão em epígrafe, conforme a seguir: Data da abertura de 
propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 27/05/2022; data de início da sessão públi-
ca: às 09h00min do dia 27/05/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. Potim, 12 de maio de 2022. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

Museu Roberto Lee, em 
Caçapava, recebe evento decarros 

antigos neste fim de semana
ciais. Organizado pelos 
clubes de carros antigos 
Opaleiros do Vale e Tre-
zemermo, de São José 
dos Campos, o evento 
tem o apoio da Prefei-
tura, por meio da cessão 
do espaço.
A ação faz parte de pro-
jeto desenvolvido pelo 
Museu Roberto Lee de 
apoio a eventos temáti-
cos de marcas reconhe-
cidas como Chevrolet, 
Volkswagen, Ford, en-
tre outras. O objetivo 
é divulgar o museu e 
fomentar o turismo em 
Caçapava, especialmen-
te entre apreciadores e 
colecionadores de car-
ros antigos. A cidade é 
considerada por lei fe-
deral a Capital Nacional 
do Antigomobilismo.
O Chevy Weekend é um 

  O Museu de Antiguida-
des Mecânicas Roberto 
Lee, em Caçapava, re-
cebe neste fim de sema-
na, dias 14 e 15 de maio, 
o evento Chevy Weeke-
nd Retro. A programa-
ção reunirá exposição 
de carros antigos, shows 
musicais, praça de ali-
mentação com foodtru-
cks, atividades infantis, 
entre outras atrações.
No sábado, dia 14, as 
atividades serão realiza-
das das 14h às 21 horas, 
e no domingo, das 9h às 
17h. A entrada será um 
quilo de alimento não 
perecível ou um item 
de higiene pessoal. O 
que for arrecadado será 
doado ao Fundo Social 
de Solidariedade de Ca-
çapava para distribuição 
em suas campanhas so-

encontro aberto à parti-
cipação de todas as mar-
cas, entretanto é temáti-
co da Chevrolet.
Programação
Nos dois dias de ativi-
dades, a programação 
contará com atrações 
como exposição de car-
ros, praça de alimen-
tação com foodtrucks, 
gincanas para o público 
infantil e apresentação 
de shows musicais com 
banda Guardiões, Ban-
da Bandits e DJ Belloni.
Além da arrecadação de 
alimentos, os foodtru-
cks que participarem do 
evento doarão fraldas 
infantis e geriátricas.
O Museu Roberto Lee 
fica na Rua Santo An-
tonio, S/N, Vera Cruz, 
Caçapava. Informações: 
Tel. (12) 3653-2603.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2022 - CONCORREN-
CIA Nº 001/2022 - EDITAL Nº 029/2022 - A Comissão de Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Potim/SP, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA 
URBANA NO BAIRRO VISTA ALEGRE, POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 13h45min 
do dia 14/06/2022. Abertura dos Envelopes: 14h00min do dia 14/06/2022. Local da rea-
lização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuita-
mente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br. Maiores 
informações pelos telefones (12) 3112-9200.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a Dis-
pensa de Licitação Nº 115/2022 para Aquisição Emergencial de Insumos Hospitalares 
para uso Ambulatorial, pelo valor total de R$ 11.098,10 (onze mil e noventa e oito reais 
e dez centavos), a empresa ALFA & ÔMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 
15.361.503/0001-60, nos termos do Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 12 de 
maio de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

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

Livro D-26, FLS. nº 82, Termo nº 7633
Faço saber que pretendem se casar CLAUDIO HENRIQUE DE SOUZA e PAULA NOGUEIRA CUNHA, 
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 28 de março de 1973, de estado civil divorciado, 
de profissão construtor civil, residente e domiciliado na Rua dos Jasmins, nº 123, Parque Residencial Flor do 
Vale, Tremembé/SP, filho de BENEDITO DE SOUZA, de 75 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido 
na data de 22 de agosto de 1946, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de DALVA APARECIDA DE SOU-
ZA, falecida em Taubaté/SP na data de 10 de fevereiro de 2022. A habilitante é natural de Guaratinguetá-SP, 
nascida no dia 09 de outubro de 1974, de estado civil divorciada, de profissão médica veterinária, residente 
e domiciliada na Rua dos Jasmins, nº 123, Parque Residencial Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de IVAN 
BONANI CUNHA, falecido em Taubaté/SP na data de 15 de agosto de 2008 e de MARIA DAS GRAÇAS 
GOMES NOGUEIRA CUNHA, de 72 anos, natural de Guaratinguetá/SP, nascida na data de 05 de setembro 
de 1949, 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 83, Termo nº 7634
Faço saber que pretendem se casar RUBENS MOTA MARCELINO FERRARI e YASMIM OLIVEIRA DE 
MENDONÇA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Códi-
go Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 12 de fevereiro de 1996, 
de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Rua Coronel Antonio Monteiro 
Patto, nº 195, Jardim Vila Nova, Tremembé/SP, filho de RUBENS FERRARI, de 64 anos, natural de Pinda-
monhangaba/SP, nascido na data de 03 de fevereiro de 1958 e de ELIANA CRISTINA MOTA MARCELINO 
FERRARI, de 58 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 15 de setembro de 1963, ambos 
residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 12 
de junho de 1999, de estado civil solteira, de profissão auxiliar administrativo, residente e domiciliada na 
Rua Coronel Antonio Monteiro Patto, nº 195, Jardim Vila Nova, Tremembé/SP, filha de MIGUEL LUIZ DE 
MENDONÇA, de 56 anos, natural de Caçapava/SP, nascido na data de 25 de agosto de 1965 e de MERENICE 
OLIVEIRA DE MENDONÇA, de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 27 de abril de 1967, 
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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Fundart de Ubatuba abre inscrição para 
concurso Rainha dos Pescadores 2022

as menores de 18 anos 
deverão apresentar au-
torização dos pais ou 
dos seus responsáveis 
legais.
As inscrições devem ser 
realizadas diretamente 
na sede administrativa 
da Fundart, na Praça 
Nóbrega, nº 54, Centro 
– das 8h às 17h, me-
diante o preenchimen-
to da ficha de inscrição 
(disponível na sede e no 
site da Fundart e tam-
bém no edital abaixo) e 
a entrega de cópias sim-
ples do RG, CPF e com-
provante de residência.
As três primeiras colo-
cadas no concurso serão 
premiadas com: 1º Lu-
gar: Rainha dos Pesca-
dores com R$ 700,00; 

  Estão abertas até o dia 
14 de junho, as inscri-
ções para o concurso 
“Rainha dos Pescado-
res 2022”, que elege a 
representante das tradi-
ções caiçaras, do mar e 
dos pescadores. O des-
file integra o primeiro 
dia da programação da 
97ª Festa de São Pedro 
Pescador de Ubatuba 
que será realizada de 24 
a 29 de junho, na Praça 
de Eventos, na Avenida 
Iperoig.
Poderão participar do 
concurso somente as 
vinte primeiras inscri-
ções. As interessadas 
deverão ser residentes 
e domiciliadas em Uba-
tuba, com idade entre 
16 e 29 anos, sendo que 

2º Lugar: 1ª Princesa 
dos Pescadores com R$ 
500,00; e 3º Lugar: 2ª 
Princesa dos Pescadores 
com R$ 400,00.
A Rainha dos Pesca-
dores de 2022 deverá 
permanecer durante a 
97ª Festa de São Pedro 
Pescador usando a co-
roa e a faixa, bem como 
participar da procissão 
terrestre e marítima, da 
corrida de canoas e da 
entrega das premiações.
O concurso “Rainha dos 
Pescadores 2022” e a 
97ª Festa de São Pedro 
Pescador de Ubatuba 
são realizados pela Pre-
feitura Municipal, por 
meio da Fundação de 
Arte e Cultura – Fun-
dart.

Domingo no Parque’ vai reunir várias 
atrações no dia 15 de maio

as menores de 18 anos 
deverão apresentar au-
torização dos pais ou 
dos seus responsáveis 
legais.
As inscrições devem ser 
realizadas diretamente 
na sede administrativa 
da Fundart, na Praça 
Nóbrega, nº 54, Centro 
– das 8h às 17h, me-
diante o preenchimen-
to da ficha de inscrição 
(disponível na sede e no 
site da Fundart e tam-
bém no edital abaixo) e 
a entrega de cópias sim-
ples do RG, CPF e com-
provante de residência.
As três primeiras colo-
cadas no concurso serão 
premiadas com: 1º Lu-
gar: Rainha dos Pesca-
dores com R$ 700,00; 

  Estão abertas até o dia 
14 de junho, as inscri-
ções para o concurso 
“Rainha dos Pescado-
res 2022”, que elege a 
representante das tradi-
ções caiçaras, do mar e 
dos pescadores. O des-
file integra o primeiro 
dia da programação da 
97ª Festa de São Pedro 
Pescador de Ubatuba 
que será realizada de 24 
a 29 de junho, na Praça 
de Eventos, na Avenida 
Iperoig.
Poderão participar do 
concurso somente as 
vinte primeiras inscri-
ções. As interessadas 
deverão ser residentes 
e domiciliadas em Uba-
tuba, com idade entre 
16 e 29 anos, sendo que 

2º Lugar: 1ª Princesa 
dos Pescadores com R$ 
500,00; e 3º Lugar: 2ª 
Princesa dos Pescadores 
com R$ 400,00.
A Rainha dos Pesca-
dores de 2022 deverá 
permanecer durante a 
97ª Festa de São Pedro 
Pescador usando a co-
roa e a faixa, bem como 
participar da procissão 
terrestre e marítima, da 
corrida de canoas e da 
entrega das premiações.
O concurso “Rainha dos 
Pescadores 2022” e a 
97ª Festa de São Pedro 
Pescador de Ubatuba 
são realizados pela Pre-
feitura Municipal, por 
meio da Fundação de 
Arte e Cultura – Fun-
dart.

Expresso “anjos da 
cidade” será inaugurado 
no próximo sábado em 

Taubaté

possibilitou que a estru-
tura da praça pudesse 
acomodar o ônibus de 
forma adequada para 
que os atendimentos 
possam ser realizados, 
providenciando ilumi-
nação, limpeza, água e 
rede de esgoto.
A ação vai oferecer ba-
nho, barbearia, aten-
dimento psicossocial, 
encaminhamento para 
reabilitação química, 
escuta ativa e alimen-
tação. A expectativa é 
ofertar cerca de 100 ba-
nhos, além de roupas, 
água e 200 marmitas.
A dinâmica operacional 
será feita por voluntá-
rios do projeto através 
da distribuição de uma 
senha para o recebimen-
to de um kit com toalha, 
itens de higiene e rou-
pas limpas. Em seguida 
a pessoa será encami-
nhada para o segundo 
piso do veículo, onde há 
4 cabines de sanitários 
masculinos e femininos 
equipados com chuvei-

A associação sem fins 
lucrativos “Anjos da Ci-
dade”, em parceria com 
a Associação Josefina 
Maria de Jesus (AJMJ) 
e com a Prefeitura de 
Taubaté, inaugura no 
próximo sábado, dia 
14 de maio, o Expresso 
“Anjos da Cidade le-
vando amor”.
A iniciativa tem como 
objetivo ofertar reinser-
ção social para pessoas 
em situação de rua e será 
realizada em um ônibus 
que estará estacionado 
na Praça Monsenhor 
Silva Barros (Praça da 
Eletro) todos os sába-
dos, sempre a partir das 
14h.
Para que esse trabalho 
pudesse ser realizado 
na cidade, o “Anjos da 
Cidade” e Associação 
Josefina Maria de Jesus 
contou com o apoio da 
Secretaria de Desen-
volvimento e Inclusão 
Social (SEDIS) e da 
Secretaria de Serviços 
Públicos (SESP), que 

ro. Após o banho, a pes-
soa será convidada a se 
dirigir para a área de sa-
lão de cabeleireiro, para 
corte de cabelo e unhas. 
Na sequência, as pesso-
as podem ir para sala de 
acolhimento e atendi-
mento psicossocial para 
uma conversa e auxílio, 
caso precise, por exem-
plo, tirar uma documen-
tação, ou encaminha-
mento para uma clínica 
de reabilitação, etc.Para 
encerrar o atendimen-
to, na área externa, se-
rão entregues marmita, 
água, doce e fruta, para 
consumir, se quiser, no 
próprio “Expresso” na 
área destinada às refei-
ções que já chegarão 
prontas e ficarão arma-
zenadas na cozinha do 
ônibus, equipada com 
pia, armários e marmi-
teiro.
O expresso “Anjos da 
Cidade levando amor” 
foi inaugurado em São 
Paulo, no dia 21 de no-
vembro de 2021.
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Tremembé sedia corrida de aventura que 
só os loucos encaram

Kleber Freitas, o desafio 
de Tremembé terá como 
ponto de partida a fazen-
da Ekotá Stella Silvia, de 
onde os competidores de-
vem partir rumo à supe-
ração de seus limites em 
provas que podem durar 
mais de 10h para os que 
vão percorrer os 23km do 
trajeto medium trail. 
Há também as opções 
easy trail, de 5km, e light 
trail, de 14km. A diver-
são também está garan-
tida para os pequenos, 
com uma corrida kids de 
dois percursos. 
“Tremembé apoia os 
eventos que estimulem a 
conexão das pessoas com 
o esporte e a natureza e 
que, principalmente, ge-
rem fluxo de turistas em 
nossa cidade. Para este 
desafio são esperados 
centenas de atletas que, 
junto com seus familia-
res, vão contribuir para o 
desenvolvimento da eco-

Prova de aventura Loucos 
Por Trail Run, que será 
realizada em Tremembé 
neste sábado 14 de maio, 
desafia os participantes a 
enfrentarem percursos de 
5, 14 e 23km em meio a 
mata atlântica, com subi-
das e descidas íngremes.
A cidade de Tremembé, 
reconhecida pelo seu po-
tencial eco turístico, se-
dia neste sábado, 14 de 
maio, mais um grande 
evento esportivo que pro-
mete atrair centenas de 
turistas. O Desafio LPTR 
- Loucos Por Trail Run, 
uma corrida de aventura 
que leva os participantes 
por um percurso off road 
(fora da pista) por entre 
montanhas da Serra da 
Mantiqueira, rios, subi-
das e descidas íngremes, 
desafia a mente e o corpo 
dos atletas.
Organizado pelo atleta de 
corrida em longas distân-
cias Ultra Trail Runner, 

nomia local. Desejamos 
às boas-vindas e sucesso 
na superação de seus li-
mites”, diz o secretário 
de Turismo e Cultura, 
Alexandre Calil.
O evento é aberto ao pú-
blico, com entrada gra-
tuita. Para competir, os 
interessados ainda po-
dem se inscrever até 10 
minutos antes da largada 
de cada prova, median-
te pagamento da taxa de 
inscrição. 
A retirada do Kit Atle-
ta acontece no dia 14/
maio, sábado, até 10 mi-
nutos antes das largadas, 
de acordo com os ho-
rários: 23km largada às 
7h, 14km largada às 8h e 
5km largada às 9h. O Kit 
do Kids será retirado de 
acordo com o horário de 
largada dos pais, confor-
me os horários acima. 
Mais informações no 
perfil oficial da prova @
desafioloucosportrailrun

Deputado Márcio 
Alvino destina R$ 600 mil 

para custeio de 
serviços para moradores 

de rua

refeições, banho e pouso, 
atendendo diariamente 
diversos munícipes em 
situação de vulnerabili-
dade.
“Além da parceria e vín-
culo que temos com a en-
tidade SOS, iremos agora 
ter um albergue perma-
nente para moradores de 
rua que estamos implan-
tando no bairro Alto do 
Cardoso e devolveremos 
o ginásio da Quadra Co-
berta para as atividades 
do esporte”, afirmou a 
secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miran-
da. Segundo ela, com os 
recursos enviados irão 
ajudar no custeio dos ser-
viços garantindo a ma-
nutenção de segurança, 
educador social, alimen-
tação, serviços de lavan-
deria entre outros.
“Com a garantia desses 
valores via repasse fe-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba confirmou 
o recebimento de repasse 
de recursos do Gover-
no Federal, viabilizados 
através do Deputado 
Federal Márcio Alvino, 
para o Fundo Municipal 
de Assistência Social. A 
verba de R$ 600 mil irá 
garantir ajuda no custeio 
dos serviços de proteção 
especial do Centro de 
Acolhimento de Mora-
dores de Rua, novo equi-
pamento público que o 
município irá inaugurar 
de forma permanente nas 
próximas semanas.
Com o advento da pan-
demia, Pindamonhan-
gaba implantou no Gi-
násio Manoel César 
Ribeiro (Quadra Cober-
ta) um Centro de Aco-
lhimeno para Moradores 
em situação de rua com 
estrutura completa para 

deral, poderemos dispo-
nibilizar outro recurso 
do tesouro para o Fundo 
Social adquirir cestas bá-
sicas para famílias caren-
tes da cidade. Trabalha-
mos de forma integrada, 
todos juntos apoiando as 
pessoas que mais neces-
sitam”, completou Ana 
Paula. O prefeito Dr. Isa-
el Domingues agradeceu 
o apoio do parlamentar 
para o social de Pinda-
monhangaba. “Mais uma 
vez o Deputado Márcio 
Alvino colabora com 
nossa cidade garantindo 
esse recurso significati-
vo que ajudará no social. 
Quero registrar minha 
gratidão a ele e também 
ao deputado estadual An-
dré do Prado, por repre-
sentar Pinda com tanta 
dedicação nos governos 
do Estado e Federal”, fi-
nalizou Isael.


