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A Prefeitura Municipal de São Bento do
Sapucaí está realizando nesta semana o
cadastro para o programa de Regularização de
Núcleos Habitacionais.

Prefeitura de Taubaté realiza ações de
melhorias no Mercatau
A Prefeitura de Taubaté
realizou ações de conservação no MERCATAU
dando continuidade as
melhorias e reformas que
vem sendo realizadas para
melhor atender a população além da manutenção
das áreas verdes do espaço.
Na área coberta onde
acontecem as feiras livres
de varejo e o feirão de automóveis foram realizados

trabalhos de revitalização
das áreas externas com
serviços de alvenaria, restaurando o aspecto arquitetônico do local. No fim
do ano passado a rampa de
acesso aos veículos para a
área coberta de exposições
também recebeu obras de
reparos para correção de
desníveis pela Secretaria
de Obras. Para as áreas
verdes do MERCATAU
foram realizados trabalhos

de manutenção do aspecto paisagístico do espaço,
com podas e capinas das
vegetações que compreendem o estacionamento e
outros pontos do local.
Melhorias também aconteceram nos postes com a
instalação de ”braços de
iluminação” que contribuem para mais segurança
e melhor visibilidade do
MERCATAU pelos visitantes.

Feirão do automóvel mesa Taubaté
retorna no próximo domingo

Além da Rua Octávio
Castagnaci, o cadastro
também está sendo feito na Rua do Arvoredo e
Rua dos Artesãos (Bairro
Campo Monteiro - Rancho Fundo).
As visitas serão feitas até
sábado, dia 15/01, e tem
como finalidade de coletar dados necessários
para instruir os processos
administrativos da Regularização Fundiária dos

bairros.
Os responsáveis pelos
imóveis nestas ruas devem
providenciar os seguintes
documentos:
Uma cópia de contrato de
compra e venda (se houver) ou outro documento
de aquisição do imóvel!
(exemplo: recibo);
Uma cópia (capa e primeira folha) de IPTU (antigo
e atual);
Uma cópia (antiga e atual)

de conta de luz, conta de
água ou conta de telefone;
Uma cópia da certidão de
casamento (se casado).
Certidão de nascimento
(se solteiro), ou contrato
de união estável dos proprietários do lote.
Uma cópia do R.G, e
C.P.F, dos proprietários do
lote.
Para mais informações,
entre em contato pelo (12)
3971-6110.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Saúde promove atividade
de prevenção da
hanseníase

Manchas brancas ou
avermelhadas
com
perda de sensibilidade,
formigamento, fisgadas ou adormecimento
de membros são alguns
dos sintomas da hanseníase. Para o combate
e prevenção da doença,
a Secretaria de Saúde
de Ubatuba, por meio
da Vigilância Epidemiológica, preparou
a campanha “Janeiro
Roxo” para informar a
população sobre os sintomas e a importância
do tratamento precoce
que evita transmissão,
complicações e deficiências.
No próximo dia 22,
será realizada no Calçadão de Ubatuba, região central da cidade,

das 10h às 14h, uma
atividade de conscientização da hanseníase,
com equipes da saúde
tirando as dúvidas dos
munícipes e realizando busca ativa de novos casos da doença
que acomete, principalmente, a pele e os
nervos das extremidades do corpo. As partes mais afetadas são
os olhos, as mãos e os
pés. As manchas ou
feridas podem ocasionar a perda de pelos na
região. A hanseníase
é causada pelo bacilo
Mycobacterium leprae
e a transmissão da doença acontece por via
aérea, quando pacientes sem tratamento eliminam os bacilos por

secreções nasais, gotículas da fala, tosse ou
espirro.
Como parte da campanha, entre os dias
17 e 22, profissionais
da saúde também intensificarão no Centro de Especialidades
Médicas as orientações sobre a hanseníase, que tem cura e os
medicamentos distribuídos gratuitamente
pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). O tempo
de tratamento pode variar de 6 a 12 meses. A
pessoa com sintomas
suspeitos deve procurar a unidade de saúde
mais próxima de sua
residência para diagnóstico e tratamento
adequado.

Livro D-26, FLS. nº 35, Termo nº 7539
Faço saber que pretendem se casar MARCOS CAMPOS PIEROTTI e LARISSA PAULA DA SILVA DIAS,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil
Brasileiro. O habilitante é natural de São Paulo-SP, nascido no dia 13 de maio de 1975, de estado civil divorciado, de profissão representante comercial, residente e domiciliado na Rua dos Lírios, nº 111, Flor do
Vale, Tremembé/SP, filho de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PIEROTTI, de 75 anos, natural de São
Paulo/SP, nascido na data de 09 de outubro de 1946 e de MARIA JOSÉ CAMPOS PIEROTTI, de 74 anos,
natural de Três Corações/MG , nascida na data de 11 de abril de 1947, ambos residentes e domiciliados em
Taubaté/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 07 de novembro de 1986, de estado civil
divorciada, de profissão representante comercial, residente e domiciliada na Rua dos Lírios, nº 111, Flor do
Vale, Tremembé/SP, filha de PAULO CELSO DIAS, de 57 anos, natural de Lorena/SP, nascido na data de 28
de agosto de 1964 e de SHEILA CRISTINA DA SILVA DIAS, de 55 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na
data de 13 de dezembro de 1966, 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.

Fundo Social de
Tremembé entregou mais
de 5 mil cestas básicas em
2021

No último ano, o Fundo
Social de Tremembé, liderado pela sua Presidente Eliana Maria Neves
de Lima, entregou 5.052
cestas básicas e 759 cestas
verdes para famílias em situação vulnerabilidade no
município.
“É gratificante saber que
conseguimos ajudar muitas famílias neste momen-

to tão difícil que o mundo
está passando, e podem
ter certeza que não vamos medir esforços para
ajudar ainda mais neste
ano de 2022. Quero aproveitar e agradecer a todos
que fizeram as doações de
cestas básicas e de cestas
verdes, e nos ajudaram a
levar comida para a mesa
das famílias que mais pre-

cisavam na nossa cidade”
– agradece Eliana.
Seja um doador e contribua você também com o
Fundo Social de Tremembé! Mais informações na
Secretaria de Ação Social:
(12) 9 9189-8755 / (12) 9
9187-1956 ou presencialmente na R. José Monteiro Pato, 179-223 – Jardim
Bom Jesus.
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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. 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.
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O decreto não é aplicado
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

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.

Praça do Araretama de Pinda
conta com peça de teatro da
Cia Velhus Novatus neste
domingo
A Praça de Eventos do
bairro Araretama receberá, no dia 16 de janeiro, às
19h, a peça de teatro Velhus Causus, na qual envolve muita música e boas
histórias.
Criado pela Cia. Velhus
Novatus, a peça conta a
história de Sabino, que,
enquanto aguarda o retorno de sua esposa Dona
Lurdinha do hospital, re-

úne os amigos e prepara
uma festa para recebê-la.
Durante o tempo que antecede a chegada de sua esposa, Sabino e os amigos
vão relembrando velhas
histórias assombradas e
velhos causos caipiras.
No espetáculo, os atores se
desdobram em várias personagens no decorrer da
trama, além de assumirem
a função musical cantan-
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do, tocando e experimentando diversos instrumentos musicais populares,
tais como a viola, pandeiro, reco-reco de bambu,
caxixi, agogô, agogô de
sapucaia e tambores, além
da experimentação de alguns objetos percussivos.
O evento terá duração de
70 minutos, com entrada
gratuita e classificação indicativa livre.
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Tremembé promove ação
de vacinação
antirrábica dos pets no
Jardim Alberto
Ronconi na próxima
terça-feira, (18)

Secretaria de agricultura e meio
ambiente apoia evento para plantio
de árvores em Tremembé.
Na manhã do último domingo, 09 de janeiro, foram
plantadas mais de 40 árvores na Chácara São Lázaro
que fica localizada no bairro Retiro Feliz. A ação contou com a participação de
crianças entre 3 e 10 anos
de idade, tiveram a oportunidade de colocar as mãos
na terra e plantar mudas de
diversas espécies junto com
suas famílias. A iniciativa
foi do engenheiro Alex Fernando da Silva, morador de
Tremembé. “A secretaria de
Agricultura e Meio ambien-

te apoiou o projeto fazendo
a doação de 30 mudas de árvores nativas: Ipê, Angico,
Pau-Jacaré, Pau-Formiga,
Pau D’alho, Paineira Rosa,
Raçá, Pitanga entre outras.
A entrega das árvores para
o plantio foi feita através
do CEA o Centro de Educação Ambiental, que preza
e apoia esse tipo de ação”,
explica Claudio Acconci,
responsável pelo CEA.
O objetivo do CEA e da
Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente com esse
tipo parceria é fomentar as

ações ambientais socioeducativas para florestamento
, reflorestamento, e recuperação das áreas verdes
e matas de nossa cidade,
incentivando a educação
cultural ambiental de crianças e adultos, resgatando
as práticas de preservação,
respeito e amor ao meio
ambiente.
Para parcerias e projetos
como este, entre em contato
com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
(3674-4416) ou com o CEA
(996467914).

Fique ligado e veja onde
você pode vacinar seu pet!
QUANDO POSSO VACINAR MEU ANIMALZINHO?
Na próxima terça-feira, 18
de janeiro.
ONDE VOU LEVAR ELE
PARA VACINAR?
No Centro Educacional Antônio de Mattos Barros, rua
18, N°351 no Bairro Jardim
Alberto Ronconi.
EM QUAL HORÁRIO
DEVO COMPARCER AO
PONTO DE VACINA-

ÇÃO?
Entre 8h30 às 16h00
ORIENTAÇÕES PARA O
ATENDIMENTO:
Seu cachorrinho deve estar
preso em guia para ser vacinado, o seu gatinho você
deve levar em caixa de
transporte, tudo pensando
na segurança de todos e dos
bichinhos que serão vacinados. ALGUNS ANIMAIS
NÃO PODEM SE VACINAR FIQUE ATENTO!
- Animais com menos de 4
meses de vida;
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- Animais gestantes;
- Cadelas e gatas que estão
amamentando;
- Animais que estão fazendo
algum tipo de tratamento.
FIQUE ATENTO! Assim
que o Governo do Estado
de São Paulo enviar novas
doses, esta ação será realizada em outras regiões da
cidade.
EM CASO DE DÚVIDAS
OU PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Canil
Municipal
(12)
3674.3301

