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“Domingo no
Parque” reúne
várias atrações
neste domingo

O Parque da Cidade recebe o evento Domingo
no Parque neste domingo
(5), das 10 às 18 horas.
Realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio do Novo Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento
vai proporcionar um dia
recheado de atrações
para todos os públicos.
Entre as ações, o públi-

co contará com música,
exposições, atividades
esportivas e de lazer na
pista de Pump Track do
Parque, além da feira de
artesanato Arte Encanto,
do Fundo Social de Solidariedade e praça de alimentação composta por
diversos food trucks.
O Domingo no Parque
terá presença de vários
clubes e grupos, como

Alma Libre Bike Club
com muitas bicicletas,
construções
próprias,
equipamentos antigos;
Opaleiros de Pinda com
opalas clássicos e que
vão encantar os amantes
de carros; grupo Voando
Baixo, com exposição de
veículos rebaixados e tunados, dentre outros.
Ainda haverá música ao
vivo. Às 10 horas com

Exposição sobre as escolas de
samba de Ilhabela e Banho da
Doroteia começa neste sábado (14)

A Prefeitura de Ilhabela divulgou nesta quinta-feira (12), a abertura
de uma exposição sobre
as Escolas de Samba de
Ilhabela e sobre o tradicional Banho da Doroteia, que acontecerá no
sábado (14), a partir das
18h e segue até o dia 30
de maio, no Centro Cultural Waldemar Belisário
(Vila).
A exposição traz belas
e coloridas imagens das

Escolas de Samba da cidade, que agitam o Carnaval, levando alegria
para todos os foliões:
Unidos de Padre Anchieta, Unidos do Garrafão,
Água na Boca, Mocidade
Independente de Ilhabela
e Acadêmicos Leões do
Ita.
Imagens do “Banho da
Dorotéia”, também estarão disponíveis. Parte do
Carnaval de Ilhabela há
quase 60 anos e original-
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mente chamado de Banho da Gerarda, ganhou
força em 1956 e saiu às
ruas, com fantasias feitas
de papel crepom, dando
volta pela avenida e por
fim, seus participantes
caiam no mar, pulando
do Pontão (Píer da Vila),
colorindo o mar. Tradição que segue até os dias
de hoje. Serviço: O Centro Cultural Waldemar
Belisário, fica na rua da
Padroeira, 140 – Vila.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 83, Termo nº 7635
Faço saber que pretendem se casar GLAUCO FAGUNDES FERNANDES e ANA LUIZA PEIXOTO SILVA, 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 20 de dezembro
de 1992, de estado civil solteiro, de profissão engenheiro, residente e domiciliado na Rua Silvio
Caldas, nº 455, Campos do Conde I, Tremembé/SP, filho de WANDERLEY FERNANDES, de
64 anos, natural de Ipauçu/SP, nascido na data de 17 de dezembro de 1957 e de VERA LUCIA
FAGUNDES FERNANDES, de 59 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 18 de janeiro
de 1963, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Guaratinguetá-SP, nascida no dia 03 de julho de 1995, de estado civil solteira, de profissão estudante,
residente e domiciliada na Rua Silvio Caldas, nº 455, Campos do Conde I, Tremembé/SP, filha de
JOSÉ ANTONIO MOREIRA DA SILVA, natural de Guaratinguetá/SP e de MARGARET PRADO
PEIXOTO DA SILVA, natural de Guaratinguetá/SP, ambos residentes e domiciliados em Guaratinguetá/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.

Prefeitura realiza vacinação
antirrábica na terça-feira (17), no
bairro Santa Luzia

A Prefeitura de Caçapava, por meio da Secretaria de Saúde/Vigilância em Zoonoses,
informa que realizará
na terça-feira, 17 de
maio, vacinação antirrábica para cães e gatos
no bairro Santa Luzia,
na Praça Geraldo de
Souza, das 8h às 11h30,
ou até o término das doses. Podem ser vacina-

dos cães e gatos a partir
dos três meses de idade.
A Vigilância em Zoonoses recomenda que os
cães sejam conduzidos
por pessoas com idade e
porte adequados para o
manejo do animal.
Importante também que
o animal esteja usando
coleira e guia.
No caso de cães bravos ou mordedores, de

qualquer raça, devem
utilizar focinheira apropriada.
Já os gatos devem ser
transportados em caixas
apropriadas e em segurança.
A vacinação antirrábica
será continua ao longo
do ano, acontecendo
uma vez por mês em regiões diferentes do município.
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
Nº 003/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 070/2022 - EDITAL Nº
019/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PREVISTOS NO PLANO DE
MACRODRENAGEM DE POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela da Portaria Nº 190/2021, através de seu Presidente, torna público e para
conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão pública, datada de 13 de maio de
2022, após exame da documentação de habilitação apresentada, foi proferido o seguinte
julgamento: EMPRESAS HABILITADAS: TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP; VALLENGE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA. Fica aberto
o prazo recursal. Potim, 13 de maio de 2022. Bruno Camilo França de Abreu - Presidente
da Comissão de Licitações.

DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022 - (§ 4º Art. 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000) - O Poder Executivo torna
público, para conhecimento da população, que demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais
do 1º quadrimestre do ano de 2022, na comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo, em audiência
pública a ser realizada no dia 25 de maio de 2022, às 13h15m, na Câmara Municipal de Potim, na Avenida
Governador Mario Covas, 222, centro, nesta cidade. Prefeitura Municipal de Potim, 13 de maio de 2022.
Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SERVIÇOS DE SAÚDE - Nos termos da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 a Prefeitura Municipal de Potim torna público que será realizado às 14h00min do dia 25 de maio de 2022, na Câmara
Municipal de Potim, Audiência Pública da prestação de contas dos valores aplicados e
fonte de recursos, bem como a oferta e serviços de saúde prestados pelo município, no
primeiro quadrimestre de 2022, convidando os interessados e a população do município.
Prefeitura Municipal de Potim, 13 de maio de 2022. ERICA SOLER SANTOS OLIVEIRA
– Prefeita Municipal

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a reabertura de
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 015/2022. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura
e Parcelada de Equipamentos de Informática, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital.
Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 14/05/2022, até às 08h00min do dia 30/05/2022;
data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 30/05/2022; data de início da sessão
pública: às 09h00min do dia 30/05/2021, 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.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do Paraíba, Litoral Norte
e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.
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Museu Roberto Lee, em Caçapava, recebe
evento de carros antigos neste fim de
semana

O Museu de Antiguidades Mecânicas Roberto
Lee, em Caçapava, recebe neste fim de semana, dias 14 e 15 de maio,
o evento Chevy Weekend Retro. A programação reunirá exposição
de carros antigos, shows
musicais, praça de alimentação com foodtrucks, atividades infantis,
entre outras atrações.
No sábado, dia 14, as
atividades serão realizadas 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 Caçapava para distribuição
em suas campanhas so-

ciais. Organizado pelos
clubes de carros antigos
Opaleiros do Vale e Trezemermo, de São José
dos Campos, o evento
tem o apoio da Prefeitura, por meio da cessão
do espaço.
A ação faz parte de projeto desenvolvido pelo
Museu Roberto Lee de
apoio a eventos temáticos de marcas reconhecidas como Chevrolet,
Volkswagen, Ford, entre outras. O objetivo
é divulgar o museu e
fomentar o turismo em
Caçapava, especialmente entre apreciadores e
colecionadores de carros antigos. A cidade é
considerada por lei federal a Capital Nacional
do Antigomobilismo.
O Chevy Weekend é um

encontro aberto à participação de todas as marcas, entretanto é temático da Chevrolet.
Programação
Nos dois dias de atividades, a programação
contará com atrações
como exposição de carros, praça de alimentação com foodtrucks,
gincanas para o público
infantil e apresentação
de shows musicais com
banda Guardiões, Banda Bandits e DJ Belloni.
Além da arrecadação de
alimentos, os foodtrucks que participarem do
evento doarão fraldas
infantis e geriátricas.
O Museu Roberto Lee
fica na Rua Santo Antonio, S/N, Vera Cruz,
Caçapava. Informações:
Tel. (12) 3653-2603.
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Domingo no Parque’ vai reunir várias
atrações no dia 15 de maio
Estão abertas até o dia
14 de junho, as inscrições para o concurso
“Rainha dos Pescadores 2022”, que elege a
representante das tradições caiçaras, do mar e
dos pescadores. O desfile 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 inscrições. As interessadas
deverão ser residentes
e domiciliadas em Ubatuba, com idade entre
16 e 29 anos, sendo que

as menores de 18 anos
deverão apresentar autorização 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, mediante o preenchimento da ficha de inscrição
(disponível na sede e no
site da Fundart e também no edital abaixo) e
a entrega de cópias simples do RG, CPF e comprovante de residência.
As três primeiras colocadas no concurso serão
premiadas com: 1º Lugar: Rainha dos Pescadores com R$ 700,00;

2º Lugar: 1ª Princesa
dos Pescadores com R$
500,00; e 3º Lugar: 2ª
Princesa dos Pescadores
com R$ 400,00.
A Rainha dos Pescadores de 2022 deverá
permanecer durante a
97ª Festa de São Pedro
Pescador usando a coroa 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 Prefeitura Municipal, por
meio da Fundação de
Arte e Cultura – Fundart.

Fundart de Ubatuba abre inscrição para
concurso Rainha dos Pescadores 2022
Estão abertas até o dia
14 de junho, as inscrições para o concurso
“Rainha dos Pescadores 2022”, que elege a
representante das tradições caiçaras, do mar e
dos pescadores. O desfile 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 inscrições. As interessadas
deverão ser residentes
e domiciliadas em Ubatuba, com idade entre
16 e 29 anos, sendo que
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as menores de 18 anos
deverão apresentar autorização 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, mediante o preenchimento da ficha de inscrição
(disponível na sede e no
site da Fundart e também no edital abaixo) e
a entrega de cópias simples do RG, CPF e comprovante de residência.
As três primeiras colocadas no concurso serão
premiadas com: 1º Lugar: Rainha dos Pescadores com R$ 700,00;

2º Lugar: 1ª Princesa
dos Pescadores com R$
500,00; e 3º Lugar: 2ª
Princesa dos Pescadores
com R$ 400,00.
A Rainha dos Pescadores de 2022 deverá
permanecer durante a
97ª Festa de São Pedro
Pescador usando a coroa 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 Prefeitura Municipal, por
meio da Fundação de
Arte e Cultura – Fundart.
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Tradicional festa do arroz de tremembé,
de 19 a 22 de maio, na praça da estação.
A cidade de Tremembé realiza de 19 a 22 de
maio a famosa e já tradicional Festa do Arroz,
que acontecerá na Praça Geraldo Costa e terá
como palco a histórica e
centenária Estação Ferroviária Paulo de Frontin,
além de diversas atrações
gastronômicas, musicais
e culturais.
Para a nova edição deste
importante evento cultural da cidade, realizado
pela COFAT - Comissão
organizadora da Festa do
Arroz em parceria com a
Prefeitura de Tremembé,
são esperadas milhares

de pessoas, entre os profissionais de gastronomia, empreendedores e
turistas que devem prestigiar a 13ª edição que
promete ser um marco
da retomada dos eventos
oficiais da cidade.
Confira algumas das atrações da edição 2022, que
serão divididas em três
espaços: Espaço Gourmet: com 16 tendas gastronômicas decoradas e
que irão oferecer requintados pratos fundamentados em receitas com a
estrela da festa, o arroz.
Praça de Alimentação:
área coberta com acomo-

dação para os visitantes
degustarem as delícias
doces e salgadas do evento e para que apreciem as
atrações musicais.
Espaço Cultural: extensa
programação de shows
musicais e espetáculos
de dança e manifestações culturais de diversas influências e nacionalidades. TRAGA A
FAMÍLIA E PROVE O
MELHOR DA NOSSA
TRADIÇÃO.
REALIZAÇÃO:
COFAT - Comissão organizadora da Festa do Arroz
APOIO: Prefeitura de
Tremembé
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Você quer
brincar no horto
neste domingo?

ESF Santa Cecília suspende atendimento
após funcionários testarem positivo para
Covid-19

A ESF Santa Cecília suspendeu temporariamente
as atividades no dia 12 de
maio (quinta-feira), pois
cinco funcionários, incluindo médico e enfermeira, testaram positivo
para Covid-19.
Outros quatro profissionais da unidade foram

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

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

O projeto “MANHÃS
DE ALEGRIA” acontecerá EXCEPCIONALMENTE NESTE DOMINGO no HORTO
MUNICIPAL DE TREMEMBÉ.
Toda a alegria, diversão
e brincadeiras continuam
no comando do PALHAÇO LIPE.
Quem também estará interagindo com as crian-

ças é o artista plástico
TALES RAPHAEL, que
é apaixonado por pintura
de telas, muralismo, desenho animes, caricaturas, arte digital e muitas
outras artes.
Excepcionalmente neste
domingo, 15 de maio.
Das 09h00 às12h00
Horto municipal de tremembé.
Atenção: neste sába-
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do não haverá o projeto
“manhãs de alegria” no
horto. A partir do próximo sábado as atividades
retornam ao dia normal.
As atividades das “manhãs de alegria” são realizadas todos sábados
(excepcionalmente neste dominGO), no Horto Municipal (R. Poços
de Caldas, 32 – Bica da
Glória).

