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Prefeitura de Pinda
prepara nova
licitação para área
azul e serviço estará
suspenso
temporariamente a
partir do dia 14

A Prefeitura de Pindamonhangaba informa
que o contrato com a
empresa Estapar, que
opera os serviços de
exploração do sistema
de estacionamento rotativo no município,
será finalizado a partir
desta terça-feira (14)
para abertura de um
novo processo licitatório de concessão pública. A empresa opera
os serviços de área azul
no município desde
2002 e após o último
contrato completar 10
anos, a administração
municipal definiu não
mais renovar para que
seja licitado um novo
sistema, mais moderno
e com a implantação
de novas tecnologias
que possibilitem um
melhor serviço à população. O projeto básico

para nova concessão
já está em tramitação
junto à Secretaria de
Segurança Pública e
deverá ser implantado
ainda em 2022, conforme informações do secretário Fabrício Pereira. O estacionamento
rotativo pago, em vias
e logradouros públicos, é um importante
instrumento de ordenamento do uso do solo
viário urbano, sendo
hoje a melhor opção
utilizada pelas cidades
para democratizar o
uso de vagas e amenizar a carência de vagas
de estacionamento em
regiões comerciais e de
serviços.
Em Pindamonhangaba, o Sistema de Estacionamento Rotativo é
regulamentado desde
1998 pela Lei Munici-

pal nº 3.429, que além
de democratizar o uso
do espaço público, viabiliza a ampliação da
disponibilidade de vagas em áreas congestionadas, já que aumenta a oferta através da
limitação do tempo de
utilização, garantindo
maior número de veículos estacionados por
vaga existente, melhorando a fluidez do tráfego. Atualmente, são
muitos os municípios
que adotam o sistema
eletrônico de controle,
e todos através de concessões públicas. “Pedimos a compreensão
dos comerciantes e da
população pois iremos
ficar um período sem
os serviços até a definição da empresa que irá
explorar essa atividade”, afirmou Fabrício.

Tutor que praticou maus tratos a animais
no Trabiju é obrigado a doar insumos ao
CEPATAS
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pal nº 3.429, que além
de democratizar o uso
do espaço público, viabiliza a ampliação da
disponibilidade de vagas em áreas congestionadas, já que aumenta a oferta através da
limitação do tempo de
utilização, garantindo
maior número de veículos estacionados por
vaga existente, melhorando a fluidez do tráfego. Atualmente, são
muitos os municípios
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eletrônico de controle,
e todos através de concessões públicas. “Pedimos a compreensão
dos comerciantes e da
população pois iremos
ficar um período sem
os serviços até a definição da empresa que irá
explorar essa atividade”, afirmou Fabrício.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

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

Livro D-26, FLS. nº 94, Termo nº 7657
Faço saber que pretendem se casar IGOR HENRIQUE DA SILVA PINTO e ANY EMILY SILVA BARBOSA, 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 21 de abril de 1997, de estado civil solteiro,
de profissão ajudante de motorista, residente e domiciliado na Rua Maria José da Silva, nº 74, Jardim dos
Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de JORGE DA SILVA PINTO, de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascido
na data de 17 de dezembro de 1966 e de EDNA DA CUNHA, natural de Tremembé/SP, ambos residentes e
domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 18 de dezembro de 1989,
de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Maria José da Silva, nº 74, Jardim
dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de ELIAS SILVA BARBOSA, de 53 anos, natural de São José dos Campos/SP, nascido na data de 20 de outubro de 1968, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de DÉBORA
CRISTINA SILVA BARBOSA, falecida em Taubaté/SP na data de 16 de maio de 2004. 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 95, Termo nº 7659
Faço saber que pretendem se casar LEONARDO CONSTANTINO DE LIMA e TATIANA APARECIDA SIMÕES VICENTE, 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 30 de maio
de 1984, de estado civil solteiro, de profissão pintor, residente e domiciliado na Rua Taubaté, nº 610,
Fundos, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de JOSÉ CONSTANTINO DE LIMA
NETO, natural de São Paulo/SP e de SOLANGE HELENA MOURA PEDROSA DE LIMA, natural
de São Paulo/SP, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 11 de julho de 1990, de estado civil divorciada, de profissão oficineira, residente e
domiciliada na Rua Taubaté, nº 610, Fundos, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filha de
JOSÉ FRANCISCO VICENTE, natural de Taubaté/SP e de ETELVINA FATIMA SIMÕES VICENTE,
natural de Taubaté/SP, 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 95, Termo nº 7658
Faço saber que pretendem se casar CARLOS HENRIQUE MARTINS DA SILVA e SILVANA SALEME
DIAZ, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil
Brasileiro. O habilitante é natural de São Paulo-SP, nascido no dia 13 de outubro de 1976, de estado civil
solteiro, de profissão vendedor, residente e domiciliado na Avenida Serra do Ramalho, nº 91, Comercial e
Residencial Village da Serra, Tremembé/SP, filho de JOSE MESSIAS DA SILVA, natural de São Raimundo
Nonato/PI e de MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA, natural de Araçatuba/SP, ambos residentes e
domiciliados em Araçatuba/SP. A habilitante é natural de Vitória-ES, nascida no dia 15 de novembro de 1973,
de estado civil solteira, de profissão engenheira, residente e domiciliada na Avenida Serra do Ramalho, nº
91, Comercial e Residencial Village da Serra, Tremembé/SP, filha de LAURIANO DIAZ JUNIOR, falecido
em Vitória/ES e de SONIA SALEME DIAZ, natural de Vitória/ES, residente e domiciliada em Vitória/ES.
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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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2022 - A Prefeitura
Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação do candidato ANTONIO JUSCELINO DE SOUZA - INSCRIÇÃO 41376 - 10º
COLOCADO - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS classificado no Processo
Seletivo 01/2020 - A relação de classificados na integra e demais informações
estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.
br. O candidato aprovado deverá comparecer a Diretoria de Gestão de Recursos
Humanos no dia 21 de junho de 2022 às 09:00 horas munido dos documentos
e exames médicos exigidos no item 10.13 do Edital do Processo Seletivo Público 01/2020. O candidato não respondeu a convocação por telegrama e e-mail
conforme o disposto no item 10.15 do Edital. Potim, 14 de Junho de 2022. Erica
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal
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Secretaria de Mobilidade informa vias que
serão interditadas para procissão de
Corpus Christi
O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público
que encontra-se aberta Licitação na modalidade Carta
Convite 02 2022 Processo 63 2022, para Aquisição de
Notebooks. Abertura da Sessão Pública dia 24/06/2022 às
08:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital
completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal,
na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da
Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no
site www.redencaodaserra.sp.gov.br. JUCIMAR FERREIRA
DA SILVA - Prefeito Municipal

Caçapava volta a ter tapetes coloridos
para procissão de Corpus Christi neste
ano

Caçapava volta a ter
neste ano as ruas enfeitadas com os tradicionais tapetes coloridos
para as celebrações de
Corpus Christi, após
dois anos sem a realização da tradicional
procissão pelas ruas
da cidade, em razão da
pandemia.
Serão três quilômetros de ruas enfeitadas
para a procissão nesta
quinta-feira, dia 16. A
confecção dos tapetes
conta uma equipe de
cerca de mil voluntários. De acordo com a
organização do evento,
são esperadas dez mil
pessoas para as celebrações.
A saída do cortejo religioso está marcada
para 17h, do Santuário de Santo Antonio,
na Vera Cruz. Depois,
segue pela rua Santo
Antonio, Av. Dr. José
de Moura Resende e

Ladeira São José, até
a Igreja Matriz de São
João Batista, onde haverá uma parada para
bênção solene.
A seguir, percorrerá
as ruas Marquês do
Herval, Treze de Maio
e Capitão Carlos de
Moura, contorna a praça de São Benedito e
vai até o Campo do
Padre, onde será realizada a missa solene de
encerramento. O horário previsto de início
da missa é 18h.
A tradição de enfeitar
as ruas da cidade para
procissão de Corpus
Christi teve início em
Caçapava em 1963. De
lá para cá, tornou-se
uma das maiores celebrações da data na região. Nos últimos dois
anos, durante as restrições impostas pela
pandemia, as celebrações ocorreram apenas de forma simbóli-

ca, com um enfeite na
frente da Igreja Matriz.
Segundo o Diácono
Adonis Souza Pinto,
que participa da organização do evento, os
dois anos de pausa foram desafiadores mas,
com a participação das
paróquias, está sendo
possível a retomada das
celebrações da mesma
forma que sempre foram realizadas. “É um
trabalho em unidade. O
pessoal está animado”,
disse ele.
Atualmente, Caçapava
conta com a reunião
de seis paróquias na
organização dos enfeites: Nossa Senhora
D´Ajuda, São Pio X,
Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora da
Boa Esperança, Paróquia do Menino Jesus e
de São José Operário.
O evento conta com o
apoio da Prefeitura de
Caçapava.

A prefeitura de Caçapava, por meio da
Secretaria de Defesa
e Mobilidade Urbana,
informa as vias que
estarão interditadas a
partir de 15 de junho
para preparação e realização da procissão de
Corpus Christi.
A interdição ocorrerá
entre as 21 horas do
dia 15 de junho até 23
horas do dia 16 de junho de 2022, para que
as ruas sejam enfeitadas para a procissão e
para permitir a limpeza após a passagem do
cortejo religioso
Serão interditadas as
seguintes vias:
Rua Santo Antônio
(entre a Rua São Bento e a Rua Dr. José de
Moura
Resende).O
cruzamento com a rua
Santo Agostinho ficará
livre; Rua Dr. José de
Moura Resende (entre
a Rua Santo Antônio e
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a Avenida Brasil);
Ladeira São José (entre a Avenida Brasil e a
Rua Coronel João Dias
Guimarães);
Rua Marquês do Herval (entre a Rua Coronel João Dias Guimarães e a Rua Treze de
Maio); Rua Coronel
Manoel Esteves (entre
a Rua Marquês do Herval e a Rua Comendador João Lopes);
Rua Treze de Maio (entre a Rua Comendador
João Lopes e Avenida
Coronel Alcântara);
Rua Capitão Carlos de
Moura (entre a Avenida Coronel Alcântara
e a Rua Tenente Mesquita). OBS.: Os cruzamentos da Rua Capitão Carlos de Moura
com as ruas 15 de
novembro e Soldado
José Alves de Abreu
estarão liberados; Rua
Tenente Mesquita (entre a Rua Capitão Car-

los de Moura e a Rua
Sargento Geraldo Berti
(entre a Rua Tenente
Mesquita e o Campo
do Padre); A Secretaria
de Defesa ressalta que
a Av. Vera Cruz terá
duplo sentido de circulação, nesse período, entre a Av. Brasil e
Travessa João Augusto
Faria. No local haverá
sinalização indicativa
de rota alternativa na
Av Dr. José de Moura
Resende com rua São
Bento e com a Travessa João Augusto Faria.
A orientação aos condutores é que, a partir
das 18h30 do dia 15
de junho, retirem seus
veículos dos locais acima citados e neles não
estacionem, de forma
a permitir a realização
dos trabalhos de preparação das ruas e avenidas para a procissão,
bem como evitar eventuais remoções.
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AVISO DE INABILITAÇÃO E REABERTURA - Pregão Eletrônico Nº 023/2022 –
Aquisição de Tendas, Quadros e Ventiladores - Educação. A Prefeitura Municipal
de Potim informa a INABILITAÇÃO da empresa JHONATAN BAGATOLI ME, devido a não apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, conforme
prazo concedido em sessão. Convoca-se a empresa que se encontra em segundo lugar no item 09, para sessão de negociação em 15/06/2022 às 09h00min,
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 13 de junho de 2022. Evelin F. S. Santos – Pregoeira.

Aviso de Resultado de Análise de Proposta Técnica - Processo Administrativo
Municipal Nº 475/2021, Tomada de Preços Nº 004/2022, Edital Nº 004/2022.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Desenvolvimento de Projetos
Educacionais com Formação aos Educadores Incluindo Material Pedagógico,
Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento que, após análise da Proposta Técnica do único licitante credenciado
para o certame acima, empresa JV JUNQUEIRA TEBERGA ME, por Comissão
Especial de Avaliação nomeada através da Portaria nº 086/2022, considerou a
Proposta Técnica APROVADA. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 13 de junho
de 2022. Bruno Camilo França de Abreu - Presidente da Comissão de Licitações.

14-15 de Junho 2022

Prefeitura de
Ilhabela abre
matrículas para
Educação de
Jovens e Adultos
(EJA)

Cadastro de protetores de animais em
Ubatuba segue até o dia 30

Os protetores independentes de animais (pets
ou silvestres) de Ubatuba podem se cadastrar
até o dia 30 de junho no
Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal.
A ação, que começou no
dia 1º, visa mapear as
demandas dessas pessoas que lutam pela causa
para futuras orientações
e ações de auxílio.
Para realizar o cadastro,

os interessados devem
entregar a ficha anexa no
CRA (Centro de Referência Animal), localizado na avenida Pacaembu,
101, no bairro Estufa I,
das 8h às 12h e das 13h
às 17h. O documento a
ser preenchido também
estará disponível no próprio Centro.
“Qualquer pessoa que
faça uma ação em benefício dos animais, cuide

ou zele pelo bem-estar
deles deve se cadastrar.
Somente assim, vamos
conseguir ações coletivas em benefício não só
dos animais domésticos,
mas também dos silvestres”, explicou o diretor
do departamento, Carlos
Rocha.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelos telefones: (12) 3833-1004
ou (12) 3833-1085

A Prefeitura de Ilhabela
divulgou nesta terça-feira (14), que abrirá o período de matrículas do 2º
semestre para a Educação de Jovens e Adultos
(EJA – fundamental I e
II).
Os interessados devem
procurar a Secretaria de
Educação, entre os dias
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16 de junho e 20 de julho, das 10h às 16h.
Para efetuar a matrícula
são necessários os seguintes documentos:
Declaração de Transferência ou Histórico Escolar, Certidão de Nascimento ou Casamento,
RG, CPF e comprovante
de residência atual.

Os documentos devem
ser entregues na sede da
Secretaria de
Educação, no setor de
coordenadoria de matrículas, que fica na avenida São João, 277 – Perequê.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3896-9120.

